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ΓΖΛΩΔΗ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Ν. 3556/2007) 

 

 

Οη θάησζη εθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ Α.Δ.Β.Δ : 

 

1. Διέλε Κνξδέιινπ, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνπζα χκβνπινο 

2. Μαξγαξίηα Κνξδέιινπ, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

3. ηαχξνο Αλησλφπνπινο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηα καο, ζχκθσλα κε ηα ππφ ηνπ λφκνπ (άξζξν 4 παξ.2 πεξίπησζε γ 

ηνπ Ν.3556/2007) νξηδφκελα αιιά θαη εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ΑΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ Α.Δ.Β.Δ, θαηά ηα ππφ ηνπ λφκνπ 

επηηαζζφκελα, δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε : 

 

α) Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο «ΑΦΟΙ Υ. 

ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ Α.Δ.Β.Δ» γηα ηελ ρξήζε απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο θαη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2017, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο 

Δηαηξίαο, θαη 

 

β) Η εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή 

ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο Δηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο 

ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

 

 

Μάλδξα Αηηηθήο, 30 Απξηιίνπ 2018 

 

 

Οη δεινύληεο 

 

 

Διέλε Κνξδέιινπ   Μαξγαξίηα Κνξδέιινπ ηαύξνο Αλησλόπνπινο 

 

 

 

Πξόεδξνο ηνπ Γ..           Μέινο ηνπ Γ..           Μέινο ηνπ Γ.. 

 θαη Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο     
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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

ηεο εηαηξίαο 

«ΑΦΟΗ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ Α.Δ.Β.Δ.» 

επί ησλ εηαηξηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

ηεο ρξήζεο από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 

Πξνο ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο 

 

Κχξηνη Μέηνρνη , 

 

Απφ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο καο, ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο , ηεο   ρξήζεο απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2017. Η ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 είλαη ε ηξηαθνζηή ηξίηε γηα 

ηελ Δηαηξία. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο , φπσο θαη εθείλεο ηεο 

πξνεγνπκέλεο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή ΄Δλσζε. Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενεθδνζέληα πξφηππα θαη 

δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξία θαη ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2017, 

ειήθζεζαλ ππφςε ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα.  

 

Η παξνχζα Δηήζηα ΄Δθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ Κ.Ν. 2190 / 1920, φπσο ηζρχεη  θαη  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ Ν. 3556/2007 θαζψο θαη ησλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ίδηνπ Νφκνπ απνθάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 
 

 

1. ΔΠΗΓΟΔΗ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ  

 

Η ηξέρνπζα ρξήζε ήηαλ ζεηηθή γηα ηελ εηαηξεία καο. Σα επηηεπρζέληα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδνπλ βειηίσζε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε έλαληη εθείλσλ 

ηεο πξνεγνχκελεο.  

 

πγθεθξηκέλα παξά ηελ ζηαζηκφηεηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην αζηαζέο 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο ηεο ρξήζεο 2017 αλήιζε ζε 

43.301 ρηι. Δπξψ, έλαληη 37.545 ρηι. Δπξψ ηεο ρξήζεο 2016, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 15,3%. Η άλνδνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ είλαη απνηέιεζκα αθελφο ηεο αχμεζεο ηνπ 

κεξηδίνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη αθεηέξνπ ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ Α’ πιψλ ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 

Σν πεξηζψξην ησλ κηθηψλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο παξνπζίαζε ειαθξά κείσζε ζε ζρέζε κε ηα 

επίπεδα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ιφγσ θπξίσο ηεο ζπλερηδφκελεο δπζκελνχο θαηάζηαζεο 

ηεο αγνξάο θαη ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα, ν ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο 

ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2017 δηακνξθψζεθε ζε 14,0%, έλαληη 15,4% ζηελ ρξήζε 2016.  

 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο Δηαηξίαο ήηνη ηα έμνδα δηάζεζεο & δηνίθεζεο, αλήιζαλ ζηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε ζε 3.234 ρηι. € έλαληη 3.154 ρηι. € ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε παξνπζηάδνληαο 

κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,5%. 
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Σν θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. πγθεθξηκέλα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε δηακνξθψζεθε ζε 

1.881 ρηι. € έλαληη 1.646 ρηι. € ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

  

Παξάιιεια ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζπλέρηζε ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ απφ κέξνπο ηεο, πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο επηζθαιεηψλ κε νξζνινγηθή ρνξήγεζε πηζηψζεσλ θαη  

πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ πίζησζεο. Οη εθηηκψκελεο επηζθάιεηεο πνπ επηβάξπλαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε αλέξρνληαη ζε 150 ρηι. Δπξψ. 

 

Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ απνζεκάησλ ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο ζε 10.068 ρηι. επξψ έλαληη 9.438 ρηι. επξψ ηελ 31.12.2016.  

 

Η εμέιημε ησλ  ηακηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ Δηαηξία ζηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε ήηαλ ζεηηθή θαηά 125 ρηι. € έλαληη αξλεηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ  531 ρηι. € 

ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε 

3.553 ρηι. επξψ έλαληη 3.969 ρηι. επξψ ηελ 31.12.2016. Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο 

Δηαηξείαο κεηψζεθε θαηά 261 ρηι. € θαη δηακνξθψζεθε ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε 

28.439 ρηι. επξψ έλαληη  28.700 ρηι. επξψ ηελ 31.12.2016. 

  

Σέινο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ε Δηαηξία παξνπζίαζε θέξδε κεηά απφ θφξνπο χςνπο 167 ρηι. 

επξψ έλαληη θεξδψλ 678 ρηι. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  

 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2017 θξίλνληαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθά.   

 

Αθνινχζσο παξαζέηνπκε δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο 

Δηαηξίαο:  

 

 

Α. Γείθηεο εμέιημεο 

 
Μεηαβνιή 2017-2016

- Κύθιοσ εργαζηώλ 5.756.260 € 15,33%

- Κέρδε προ θόρωλ Μεηαβνιή ζε € 30.317 € Μεηαβνιή % 2,51%

- Κέρδε κεηά από θόροσς Μεηαβνιή ζε € -511.721 € Μεηαβνιή % -75,44%

31.12.2017 vs 31.12.2016

 
 

Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο παξνπζηάδνπλ ηελ αχμεζε (κείσζε) ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ησλ 

θεξδψλ (δεκηψλ) πξν θφξσλ θαη ησλ θεξδψλ (δεκηψλ) κεηά απφ θφξνπο ηεο Δηαηξίαο ζηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε 2017, έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ηνπ 2016. 
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Β. Γείθηεο απόδνζεο θαη απνδνηηθόηεηαο 

 
31.12.2017 31.12.2016

- Καζαρά θέρδε / (δεκηές) προ θόρωλ / Πωιήζεης 2,86% 3,22%

- Καζαρά θέρδε / (δεκηές) κεηά από θόροσς / Πωιήζεης 0,38% 1,81%  
 

Οη δείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα πξν θαη κεηά θφξσλ ζαλ πνζνζηφ επί 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

 

 

          31.12.2017 31.12.2016 

- Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ / Ίδηα θεθάιαηα 6,40% 6,23% 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο πξν θφξσλ ζαλ 

πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 

 

          31.12.2017 31.12.2016 

- Μηθηά θέξδε / Πσιήζεηο 
   

14,01% 15,36% 

              

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηα κηθηά θέξδε ηεο ρξήζεο σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ. 

 

 

Γ. Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο 

 

          31.12.2017 31.12.2016 

- Ξέλα θεθάιαηα / ΄Ιδηα θεθάιαηα 
   

2,01 2,03 

- Σξαπέδηθεο ππνρξεώζεηο / ΄Ιδηα θεθάιαηα       1,47 1,48 

 

Οη δείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ ηα μέλα θεθάιαηα θαη ηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο σο πνζνζηφ 

επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 

 

Γ. Γείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

 

          31.12.2017 31.12.2016 

- Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / 
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

  
58,99% 57,22% 

              

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ ζηνηρείσλ άκεζεο ξεπζηφηεηαο επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 

          31.12.2017 31.12.2016 

- ύλνιν ππνρξεώζεσλ / ΄Ιδηα θεθάιαηα       2,01 2,03 
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Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

 

          31.12.2017 31.12.2016 

- Δλζώκαηα πάγηα & άϋια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία / ΄Ιδηα θεθάιαηα     109,36% 111,31% 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ παγηνπνίεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 

 
31.12.2017 31.12.2016

-
Κσθιοθορούληα περηοσζηαθά ζηοητεία / 

Βρατσπρόζεζκες σποτρεώζεης 1,02 1,37

 
 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

 
31.12.2017 31.12.2016

-
EBITDA (Κέρδε / (δεκηές) προ θόρωλ, ηόθωλ & 

αποζβέζεωλ) 3.575.379 3.320.633  
 

 

 Δ. Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

 

          31.12.2017 31.12.2016 

- Απνζεκάησλ 
   

99 108 

- Απαηηήζεσλ από πειάηεο       141 158 

 

Οη αλσηέξσ δείθηεο απεηθνλίδνπλ ζε εκέξεο ηελ κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ απνζεκάησλ 

ζηηο απνζήθεο θαζψο θαη ηελ κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

 

2. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 

ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 7 Ινπιίνπ 2017, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο (Λνχηζαο & Πεινπνλλήζνπ –Μάλδξα 

Αηηηθήο )  θαη παξέζηεζαλ 3 κέηνρνη  εθπξνζσπψληαο ην 81,301% (17.255.622 κεηνρέο επί 

ζπλφινπ 21.224.340 κεηνρψλ ) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, απνθαζίζηεθαλ ηα 

αθφινπζα :  

 

Οη κέηνρνη ηεο ΑΦΟΙ .Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ ελέθξηλαλ νκφθσλα ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

πγθεθξηκέλα : 

 

Θ Δ Μ Α  1ν 

Τπνβνιή θαη έγθξηζε  ησλ  εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ  θαηαζηάζεσλ  ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 

από 01.01.2016 κέρξη 31.12.2016, ηεο έθζεζεο  δηαρείξηζεο  ηνπ  Γ..  θαη  ηεο  έθζεζεο 

ησλ ειεγθηώλ 
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Δγθξίζεθαλ νκφθσλα, ήηνη 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνχκελσλ κεηφρσλ, ρσξίο 

θακία ηξνπνπνίεζε νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 2016 κεηά ηεο 

ζρεηηθήο Έθζεζεο ηνπ Γ.. θαη ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή, νη νπνίεο έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.   

 

ΘΔΜΑ 2
ν
 

΄Δγθξηζε ηεο δηάζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 2016. 

 

Δγθξίζεθε ε πξνηεηλφκελε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηάζεζε ησλ θεξδψλ.  

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε απφ ην Γ.. δηάζεζε ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο 2016 πνπ αθνξά 

ηελ δηαλνκή πνζνχ 212.243,40 € απφ ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. 

Σν κέξηζκα αλά κεηνρή αλέξρεηαη ζε Δπξψ 0,010 θαη ζα δηαλεκεζεί ζε πιήζνο 21.224.340 

κεηνρψλ. Απφ ην  πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο ζα παξαθξαηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ λ.4172/2013 

θφξνο ππέξ ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ κε ζπληειεζηή 15% θαη ζπλεπψο ην θαζαξφ κέξηζκα 

πνπ ζα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο ζα αλέιζεη ζε 0,0085 Δπξψ αλά κεηνρή, κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 θαη 63 ηνπ λφκνπ. 

 

Ζ απνθνπή ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο γηα ην κέξηζκα ηεο ρξήζεο 2016 ζα γίλεη ηελ Γεπηέξα 

24 Ινπιίνπ 2017. Γηθαηνχρνη κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2016 ζα είλαη νη κέηνρνη ηεο εηαηξίαο 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Αχισλ Σίηισλ ηελ Σξίηε 25 Ινπιίνπ  

2017 «record date». 

 

Ζ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 

31 Ινπιίνπ 2017 κέζσ ηνπ Γηθηχνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (πιεξψηξηα 

ηξάπεδα). 

 

Θ Δ Μ Α  3ν 

Έγθξηζε ακνηβώλ θαη ινηπώλ παξνρώλ κειώλ ηνπ Γ.. γηα ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ 

ζηελ εηαηξία βάζεη ηνπ λόκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ (άξζξν 24 παξ. 1, 2 θ.λ. 

2190/1920),γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1.1.2016- 31.12.2016 γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2016 

θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ θαη ινηπώλ παξνρώλ κειώλ ηνπ Γ.. γηα ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξία βάζεη ηνπ λόκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ (άξζξν 24 παξ. 1, 2 

θ.λ. 2190/1920), γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2017 θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα 1.1.2017 – 

31.12.2017 θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα 1.1.2018- 30.06.2018. 

 

Δγθξίζεθαλ νκφθσλα, ήηνη 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνχκελσλ κεηφρσλ νη 

ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ., γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 01/01/2016 έσο 31/12/2016 ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 24 παξ 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαζψο επίζεο πξνεγθξίζεθαλ νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.. γηα ηελ ρξήζε 01/01/2017 έσο 31/12/2017 θαη γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2018 έσο 

30/06/2018. 

 

Θ Δ Μ Α  4
ν
 

Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ  Γ..  θαη  ησλ  Διεγθηώλ  από θάζε επζύλε γηα ηελ εηαηξηθή 

ρξήζε 2016. 

 

Απαιιάρζεθαλ νκφθσλα, ήηνη 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνχκελσλ κεηφρσλ, ηα 

κέιε ηνπ Γ.. θαη νη ειεγθηέο απφ θάζε επζχλε γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2016.  
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ΘΔΜΑ 5ν 

Δθινγή Μειώλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.4449/2017 

 

Δμέιεμαλ θαηά πιεηνςεθία, ήηνη 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνχκελσλ κεηφρσλ 

ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4449/2017, ηα αθφινπζα ηξία θπζηθά 

πξφζσπα, ήηνη ηνπο θ.θ : 1) Πεηξίδεο Νηθφιανο 2) Κπιηάδεο Αξγχξεο 3) Αξρνληνχιεο 

Αηκίιηνο νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο ππφ ηνπ λφκνπ ηαζζφκελεο πξνππνζέζεηο. Καηφπηλ 

ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, νξίζηεθε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο   ν θνο Πεηξίδεο 

Νηθφιανο. 

 

Θ Δ Μ Α  6
ν
 

Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ ειεγθηώλ  γηα ηε ρξήζε 01.01.2017 - 

31.12.2017 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο 
 

Δθιέρζεθαλ  νκφθσλα, ήηνη 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνχκελσλ κεηφρσλ, 

ηαθηηθφο θαη αλαπιεξσκαηηθφο ειεγθηήο γηα ηελ ρξήζε 01/01/2017 έσο 31/12/2017 ν θ. 

Λακπξηλφο Γεκήηξηνο κε αξηζκφ κεηξψνπ ΟΔ 13741 ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο ΟΛ ΑΔΟΔ  

σο ηαθηηθφο ειεγθηήο θαη ν θ. Πνιχδνο Απφζηνινο  κε αξηζκφ κεηξψνπ ΟΔ 14491 σο 

αλαπιεξσκαηηθφο ειεγθηήο. 

  

Θ Δ Μ Α   7ν 

Αλαθνηλώζεηο θαη πξνηάζεηο 

 

Σέινο έιαβαλ ρψξα δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο παξηζηάκελνπο κεηφρνπο νη νπνίνη 

ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  γηα ηελ ελ γέλεη πνξεία ηεο 

εηαηξείαο.  

 

 

3. ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ & ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ 

 

Πξνκεζεπηέο – Απνζέκαηα 

 

Η Δηαηξία πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηνλ άκεζν εθνδηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ, ππνρξεψλεηαη λα δηαηεξεί κεγάιν εχξνο 

εκπνξεπκάησλ, ζε πνζφηεηεο απνζεκάησλ ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ ζε δηάθνξα επίπεδα 

δήηεζεο. Η δηαηήξεζε απνζέκαηνο έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πεξίπησζε 

απμεηηθήο ηάζεο ησλ ηηκψλ θαη εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζε ελδερφκελε πηψζε. 

 

Η δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρνληαο εθαξκφζεη απφ ηα ηέιε ηνπ 2008 πνιηηηθή ζηαδηαθήο 

κείσζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξείαο, ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πξνέβε ζε αγνξέο 

θαη παξαγγειίεο ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ 

πξνζθεξφκελε πνηθηιία πξντφλησλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

ε θάζε πεξίνδν ηζνινγηζκνχ, ε εηαηξία επαλεμεηάδεη ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ βάζεη ηεο 

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο θαη ζρεκαηίδεη θαηάιιειεο πξνβιέςεηο. Η εηαηξία δελ έρεη 

θάπνηα ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο, δεδνκέλνπ φηη θαλέλαο 

πξνκεζεπηήο δελ ηελ πξνκεζεχεη κε εκπνξεχκαηα ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αγνξψλ ηεο.  

Γε ζπληξέρεη ιφγνο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ , θαζψο ηα είδε ησλ απνζεκάησλ 

πνπ εκπνξεχεηαη ε Δηαηξεία δελ απαμηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 

  ειίδα 11 απφ 82 

Πειάηεο – Πηζηώζεηο πειαηώλ 

 

Η πειαηεηαθή βάζε ηεο Δηαηξίαο ζπλίζηαηαη απφ κεγάιν εχξνο επηρεηξήζεσλ Παλειιαδηθά. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο, δελ πθίζηαληαη θίλδπλνη εμάξηεζεο 

απφ κεξίδα πειαηψλ, θαζψο δελ πθίζηαηαη πειάηεο πνπ λα απνξξνθά πνζνζηφ άλσ ηνπ 10% 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Γεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ πιήηηεη ηελ εγρψξηα αγνξά, ηεο κείσζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αγνξάο απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηεο κεησκέλεο ξεπζηφηεηαο,   ε παξνχζα 

θαηάζηαζε ελέρεη θηλδχλνπο γηα ηπρφλ επηζθάιεηεο γηα ηελ Δηαηξία. 

 

Η Δηαηξία δελ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε αζθάιηζεο πηζηψζεσλ, πνπ λα θαιχπηεη ηπρφλ 

απψιεηεο ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο πειαηψλ ηεο ζηελ Διιάδα, ζεσξψληαο φηη ην θφζηνο ησλ 

αζθαιίζηξσλ είλαη αξθεηά πςειφ ζε ζρέζε κε ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε αλά πειάηε.  

 

ηφρνο ηεο Δηαηξίαο είλαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πίζησζεο ησλ πειαηψλ ηεο. Η κείσζε απηή, 

ηδηαίηεξα ζε απηή ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν, εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, φπσο αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, απνθιεηζκφ ηπρφλ επηζθαιψλ πειαηψλ 

θαη κείσζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, πνπ ζα αληηζηαζκίζνπλ ηπρφλ απψιεηεο εζφδσλ απφ 

ελδερφκελε κείσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο.  

 

Η Δηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη ηθαλέο πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ επηζθάιεηεο χςνπο 3,18 εθαη. επξψ 

πεξίπνπ. Η ζπλερηδφκελεο αξλεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά, 

αλαγθάδεη ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο λα  εθηηκήζεη φηη ππάξρεη ην ελδερφκελν λα απμεζνχλ νη 

επηζθάιεηεο αιιά ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα ειεγρζνχλ, κε ηελ παξνρή 

ζπγθξαηεκέλσλ πηζηψζεσλ πξνο ηνπο πειάηεο.  

 

 

Γαλεηζκόο – Δπηηόθηα Γαλεηζκνύ 

 

ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ε Δηαηξία ζπλεξγάδεηαη κε Διιεληθέο ηξάπεδεο θαη ηα 

εγθεθξηκέλα φξηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ δηαζθαιίδνπλ ηελ Δηαηξία κε ηα απαηηνχκελα 

θεθάιαηα θίλεζεο. Η Δηαηξία δηαηεξεί ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηεο ζε Δπξψ κε κεηαβιεηφ 

επηηφθην. Η πνιηηηθή απηή σθειεί ηελ Δηαηξία ζε πεξίπησζε πηψζεο ησλ επηηνθίσλ, αιιά 

αληηζέησο ε Δηαηξία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ εθξνψλ ζε πεξηφδνπο αχμεζεο ησλ 

επηηνθίσλ, δεδνκέλνπ θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο. 

  

Ο καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31.12.2017 ήηαλ 1.071 ρηι. Δπξψ, 

έλαληη 10.743 ρηι. Δπξψ ηελ 31.12.2016 θαη αθνξά νκνινγηαθά κε κεηαηξέςηκα δάλεηα . 

  

Ο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31.12.2017 ήηαλ 27.367 ρηι. Δπξψ, 

έλαληη 17.957 ρηι. Δπξψ ζηηο 31.12.2016.  

ην βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ πεξηιακβάλεηαη αμία 7,1 εθ. επξψ πεξίπνπ, ε νπνία αθνξά 

νκνινγηαθά δάλεηα ηα νπνία θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκα έσο ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο θαη 

αμία € 4,5 εθ.επξψ πεξίπνπ πνπ ζα θαηαζηνχλ απαηηεηά απφ ηηο Σξάπεδεο έσο ηε ιήμε ηνπ 

α΄εμακήλνπ 2018.  

Παξά ην ιεμηπξφζεζκν ραξαθηήξα ηνπο, ηα  ελ ιφγσ δάλεηα δελ θέξνπλ εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεηο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία έρεη ήδε  ιάβεη επηζηνιή απφ κία εθ ησλ 
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ζπλεξγαδφκελσλ Σξαπεδψλ γηα παξάηαζε ηνπ ελφο εθ ησλ ιεμηπξνζέζκσλ δαλείσλ αμίαο 6,6 

εθ.επξψ,  έσο ηε ιήμε ηνπ δηαλπφκελνπ έηνπο . 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη ηέηνηεο πνπ ε Γηνίθεζε είλαη 

πεπεηζκέλε φηη νη ζρέζεηο ηεο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη πνιχ 

θαιέο. Άιισζηε, νη ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδεο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεπνχο ζπλεξγαζίαο ηεο Δηαηξείαο καδί ηνπο θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηεο ζηελ έγθαηξε 

απνπιεξσκή ησλ ππνινγηζκέλσλ ηφθσλ επί ησλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, κεηαθέξεη 

θαηά ηε ιήμε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ θαη πάλησο φρη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην ρξφλν απνπιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζπλήζσο θαηά 12 κήλεο.  

Η Δηαηξεία πξνζθνκίδεη θαη’έηνο ζηηο ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδεο, επηθαηξνπνηεκέλν business 

plan.  

Όζν αθνξά ην θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο λέαο ρξήζεο απηφ αλακέλεηαη λα 

δηαηεξεζεί ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηνπ 2017, κε πξνζπάζεηα ηεο Δηαηξείαο λα αληαπνθξηζεί 

ην κέγηζην δπλαηφ ζηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο .  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο ζε κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεο ηνπ +/- 1% ηελ 31/12/2017  

θαη ηελ 31/12/2016 αληίζηνηρα. 

 

 

31/12/2017 31/12/2016

Δπηβάξπλζε από κείσζε - αύμεζε επηηνθίσλ -284.388 -287.000

Αλαινγώλ θόξνο εηζνδήκαηνο 82.472 83.230

Καθαπά επίδπαζη -201.915 -203.770

Δηαιπία

 
 

 

πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξία ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εκπνξηθψλ ηεο ζπλαιιαγψλ κε ην 

εμσηεξηθφ ρξεζηκνπνηεί ζαλ λφκηζκα ζπλαιιαγήο ην επξψ θαη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

ππφινηπα ππνρξεψζεσλ ή απαηηήζεσλ ζε μέλα λνκίζκαηα θαηά ηελ 31.12.2017, αιιά νχηε 

θαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε άιιν λφκηζκα πέξαλ ηνπ επξψ, ε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν γηα ηελ Δηαηξία αμηνινγείηαη σο ρακειά. 

 

 

Πξνζσπηθό  

 

Η δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζηεξίδεηαη ζε νκάδα έκπεηξσλ θαη ηθαλψλ ζηειερψλ, ηα νπνία 

έρνπλ πιήξε γλψζε ηνπ θιάδνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε. Τπφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ηα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά 

ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ γεληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο. 

 

Δλδερφκελε δηαηάξαμε ηεο ζρέζεο ησλ ζηειερψλ κε ηελ δηνίθεζε, κε απνηέιεζκα ηελ 

απψιεηά ηνπο, πηζαλφλ πξφζθαηξα λα επεξεάζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Ωζηφζν, ε 

ππνδνκή ηεο Δηαηξίαο επηηξέπεη ηελ άκεζε αλαπιήξσζε ζηειερψλ ρσξίο ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ. 
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Δξγαζηαθά πξνβιήκαηα δελ ππάξρνπλ θαη απηφ εμάιινπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ κε χπαξμε 

κέρξη ζήκεξα  δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ εξγαζηαθά ζέκαηα. 

 

 

Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

 

Η Δηαηξία έρνληαο ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, δηαζέηεη ηα 

απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ζε πηζηνπνηεκέλεο Δηαηξίεο γηα ηελ 

αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ απηψλ. Δπίζεο ελδηαθέξζεθε ηδηαίηεξα ψζηε ε λέα κνλάδα 

ακκνβνιήο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο λα ρξεζηκνπνηεί πξψηεο χιεο θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

Γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο δελ 

απαηηείηαη νπδεκία ζρεηηθή άδεηα απφ ην ΤΠ.Δ.ΥΩ.ΓΔ., αιιά φπνπ απηφ απαηηείηαη ε 

Δηαηξία έρεη ήδε μεθηλήζεη ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε αδείαο. 

Γελ ζπληξέρεη νπδεκία ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο γηα ζπκκφξθσζε κε πεξηβαιινληνινγηθέο 

ξπζκίζεηο, πνπ λα έρεη επίπησζε ζηηο δαπάλεο , ηα θέξδε θαη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε 

ζηελ αγνξά.  

 

 

4. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ 2018 

 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο  παξακέλνπλ ε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο  

ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ησλ απνζεκάησλ ηεο θαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πίζησζεο ησλ 

πσιήζεσλ ηεο. Η Γηνίθεζε επηθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηεο ζηελ ζσξάθηζε ηεο Δηαηξίαο απφ 

ελδερφκελεο επηζθάιεηεο ρσξίο φκσο λα κεηψζεη ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά, εθηηκά δε φηη ε 

αγνξά ιφγσ ηεο θξίζεο ελδέρεηαη λα αλαδηνξγαλσζεί σο πξνο ηα κεξίδηα ηεο θαη 

πξνεηνηκάδεηαη αλάινγα. 

 

 

5. ΜΔΡΗΜΑ ΥΡΖΖ 

 

Σν ζχλνιν ησλ θαζαξψλ κεηά απφ θφξνπο, θεξδψλ ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 201.666 επξψ, κείνλ ησλ θαζαξψλ δεκηψλ απφ αλαζεψξεζε εθηίκεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο αμίαο 35.070 επξψ (βάζεη ηεο πεξ.Γ4 ηεο 

ππ’αξ.Πξ.110/27.02.06  Οδεγίαο ΔΛΣΔ), ήηνη ζπλνιηθά 166.596 επξώ.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο εηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ δηαλνκή 

κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο επξψ 106.122 (κέξηζκα αλά κεηνρή 

0,0050 επξψ). Δπίζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ηελ εθ ηνπ Νφκνπ 

ππνρξεσηηθή παξαθξάηεζε πνζνχ γηα ηελ δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ «ππφινηπν θεξδψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ εηο λέν». 

 

Μεηά ηα αλσηέξσ ν πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο 31.12.2017, ζα 

δηακνξθσζεί κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ, σο εμήο: 
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Καζαξά θέξδε ρξήζεσο κεηά 

θφξσλ 

€   166.596 

     

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ €  9.000  

Μέξηζκα  € 149.467   

Μείνλ: αλαινγνχλ θφξνο (29%)   (43.345) 106.122  

     

Κέξδε ρξήζεσο εηο λέν €  51.474  

ύλνιν   166.596  

 

 

 

 

 

6. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡ.7 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ Ν.3556/2007 

 

Α. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε Οθηψ εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο δέθα 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο δηαθφζηα είθνζη ηξία επξψ θαη νγδφληα ιεπηά (8.914.223 Δπξψ), 

δηαηξνχκελν ζε είθνζη έλα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο 

ζαξάληα θνηλέο νλνκαζηηθέο  κεηνρέο κε δηθαίσκα ςήθνπ (21.224.340 κεηνρέο), 

νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα δχν ιεπηψλ ηνπ Δπξψ (0,42 Δπξψ) ε θάζε κία. Σα δηθαηψκαηα 

θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηνρέο απηέο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3371/05. 

 

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ζηε θαηεγνξία ηεο Μεζαίαο θαη Μηθξήο  Κεθαιαηνπνίεζεο 

(Πξψηεο χιεο – Υάιπβαο).  

 

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε 

ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Κάζε 

κεηνρή παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαη 

εηδηθφηεξα: 

 

• ην δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα ή ηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θέξδε ηεο 

Δηαηξίαο, 

 

• ην δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή, αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο 

θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

 

• ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε 

κεηξεηά θαη ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ, 

 

• ην δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, 

 

• ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο 

δηθαηψκαηα: λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά θαη ςήθνπ. 
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• Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο. 

 

Η επζχλε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνπλ. 

 

Οη κέηνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε θαη ηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θάζε 

κεηνρή παξαθνινπζνχλ απηή ζε νπνηαδήπνηε θαζνιηθφ ή εηδηθφ δηάδνρν ηνπ κεηφρνπ. Οη 

κέηνρνη ελαζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Γηνίθεζε ηεο Eηαηξίαο κφλν κέζσ 

Γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. 

 

Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. πγθχξηνη θνηλψλ κεηνρψλ γηα λα έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ, πξέπεη λα ππνδείμνπλ ζηελ Δηαηξία έλα θνηλφ εθπξφζσπν πνπ ζα ηνπο 

εθπξνζσπήζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε , κέρξη δε απηφλ ην θαζνξηζκφ  αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

 

Κάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο είηε 

απηνπξνζψπσο , είηε κέζσ πιεξεμνπζίνπ. Γηα λα κεηάζρεη κέηνρνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην ηακείν ηεο Δηαηξίαο , πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ 

νξηζζείζα γηα ηελ πλέιεπζε εκεξνκελία, ηελ ζρεηηθή Βεβαίσζε Γέζκεπζεο ησλ Μεηνρψλ 

ηνπο πνπ ζα παξαιακβάλεη απφ ηνλ Υεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζην χζηεκα Απιψλ 

Σίηισλ (ΣΑ) εάλ νη κεηνρέο ηνπ δελ βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθφ ινγαξηαζκφ ή απφ ηελ εηαηξία 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ (πξψελ ΚΔΝΣΡΙΚΟ 

ΑΠΟΘΔΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Δ.) εάλ νη κεηνρέο ηνπ βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθφ ινγαξηαζκφ. 

 

Οη δαλεηζηέο ηνπ κεηφρνπ θαη νη δηάδνρνη ηνπο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάζρεζε ή ηε ζθξάγηζε νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ησλ 

βηβιίσλ ηεο Δηαηξίαο , νχηε λα δεηήζνπλ ηε δηαλνκή ή εθθαζάξηζε ηεο, νχηε λα αλακηρζνχλ 

νπσζδήπνηε ζηε δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζή ηεο. 

 

Κάζε κέηνρνο, νπνπδήπνηε θαη λα θαηνηθεί, ινγίδεηαη φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο 

Δηαηξίαο σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηή θαη ππφθεηηαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 

 

Μέηνρνη πνπ έρνπλ ην 5% ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ έρνπλ δηθαίσκα: 

Α. Να δεηήζνπλ απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο, ην δηνξηζκφ ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ ειεγθηψλ εηδηθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο , ζχκθσλα κε ηα άξζξα 40, 40ε 

ηνπ Ν.2190/1920 θαη 

Β. Να δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζε ΄Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηε πλέιεπζε απηή κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

φρη κεγαιχηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ αίηεζε, νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα 

αλαγξάθνπλ ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δεηήζεη , δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, 

ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ησλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

 

B. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο 
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Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Eηαηξίαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Νφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη 

γηα άπιεο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 

 

Γ. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3556/2007 

 

Οη κέηνρνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο Eηαηξίαο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξν 9 ηνπ Ν. 3556/2007 είλαη νη εμήο :  

 

 

Α/α Μέηνρνο Αξηζκόο Μεηνρώλ 

Πνζνζηό επί 

ηνπ 

Μεηνρηθνύ 

Κεθαιαίνπ 

1. ΒΑΙΛΔΙΟ ΚΟΡΓΔΛΛΟ 6.542.112 30,824% 

2. ΚΩΝ-ΝΟ ΚΟΡΓΔΛΛΟ 5.511.060 25,966% 

3. ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΟΡΓΔΛΛΟ 5.202.450 24,512% 

 

Δθ ησλ Μεηφρσλ, ν Βαζίιεηνο Κνξδέιινο απεβίσζε ηελ 29/1/2018. Έσο ηε ζχγθιηζε ηεο 

Γεληθήο πλειεχζεσο, ζα έρεη δηεπζεηεζεί λνκίκσο ην ζέκα ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ 

ηνπ απνβηψζαληνο Μεηφρνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ηνπ. 

 

Γ. Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ 

 

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Eηαηξίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα 

ειέγρνπ. 

 

Δ. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 

 

Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο. 

 

Σ. πκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο 

 

Γελ έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Eηαηξίαο χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ 

κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο. 

 

Ε. Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ 

 

Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Eηαηξίαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

δηαηάμεψλ ηνπ  δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο 

ίζρπε πξηλ ηελ αλακφξθσζε ηνπ απφ ηνλ Ν. 3604/2007.  

 

Ζ. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.. γηα ηελ έθδνζε λέσλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 
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Γελ πξνβιέπεηαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ, γηα ηελ 

έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

Θ. εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο 

 

Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Eηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

 

 

Η. πκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξίαο 

 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Eηαηξίαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε 

παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο 

ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

7. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2017 νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηή 

πξφζσπα δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ αλαινγηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο 2016 θαη έηζη δελ επεξεάδνπλ 

νπζηαζηηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο ζηε ηξέρνπζα ρξήζε.      

 

Οη παξαθάησ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ   ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 

24, ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

 

 

 

  
31/12/2017 

 

31/12/2016 

Έζνδα 

 

0 

 

0 

Έμνδα  

 

0 

 

0 

Απαηηήζεηο   

 

0 

 

0 

Τπνρξεψζεηο   

 

0 

 

0 

πλαιιαγέο θαη Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ 

ηειερψλ θαη Μειψλ ηεο Γηνίθεζεο  

 

625.414 

 

537.069 

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη Μέιε ηεο Γηνίθεζεο 

 

6.231 

 

6.281 

Τπνρξεψζεηο ζε Γ/ληηθά ηειέρε θαη 

Μέιε ηεο Γηνίθεζεο 

 

 0 

 

0 
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8. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 31/12/2017 

    ΣΟΥΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

Παξά ηελ ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία ηεο γηα αιιαγή ηνπ ζθεληθνχ ζηελ παγθφζκηα θαη     

εγρψξηα αγνξά, θπξίσο κεηά ηελ δηαθαηλφκελε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ 

ραιπβνπξγηθψλ πξνηφλησλ, νη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο βξαρππξφζεζκα εζηηάδνπλ ζηελ 

δηαηήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, βαζηδφκελνη ζηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε θάζε απμεκέλεο εγρψξηαο δήηεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ζεηηθήο ηξνπήο ηνπ 

ζεκεξηλνχ αξλεηηθνχ θιίκαηνο.   

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο. Η εηνηκφηεηα ηεο εηαηξείαο 

ψζηε λα αληαπνθξηζεί θαη ζηηο πιένλ απαηηεηηθέο δεηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο, απνηειεί γηα ηελ 

δηνίθεζε βαζηθή επηδίσμε. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε αζηάζεηα ζηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ 

ράιπβα θαη ε ζπλερηδφκελε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, παξακέλνπλ νη θπξηφηεξνη 

ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αβέβαηεο ηηο φπνηεο πξνβιέςεηο ησλ επηδφζεσλ ηεο Δηαηξίαο  γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ 2018. 

 

Δπίζεο, θαη ηε λέα ρξνληά ε δηνίθεζε ζα επηκείλεη ζηελ νξζνινγηθφηεξε επαξθή ζηειέρσζε 

θαη νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο, ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ 

δαλεηαθψλ ηεο θεθαιαίσλ θαη δηεπζέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, ζηε δηαηήξεζε 

ηθαλνπνηεηηθνχ απνζέκαηνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θάζε δήηεζεο, ζηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο θαη ζηελ θαηά ην δπλαηφλ απνθπγή επηζθαιεηψλ, παξάγνληεο 

πνπ απνηεινχλ δηαρξνληθνχο ζηφρνπο θαη έρνπλ ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά, επηθέξνληαο ηα κέρξη ζήκεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ ξεπζηνχ θιίκαηνο ηεο αγνξάο δελ πξνβιέπεηαη θάηη ζεκαληηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα, ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα. Η εηαηξεία ζα ζπλερίζεη λα επελδχεη 

ζηνλ ζπλερή εκπινπηηζκφ ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ ηεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πιήξεο 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο. 

Σελ 29
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2018 , απεβίσζε ν Μέηνρνο θνο Βαζίιεηνο Κνξδέιινο ν νπνίνο θαηείρε 

6.542.112 κεηνρέο, νη νπνίεο θαηαιάκβαλαλ πνζνζηφ επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 30,824%. 

Έσο ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο δελ έρεη απνθαζηζηεί ε δηάδνρε θαηάζηαζε. 

 

Σειεηψλνληαο ζεκεηψλνπκε φηη απφ ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη 

ηελ εκεξνκελία πνπ ζπληάρζεθε ε έθζεζε απηή, δελ έρεη ζπκβεί  άιιν γεγνλφο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο. 

 

 

9. ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1. Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

*Γλσζηνπνίεζε νηθεηνζεινχο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξίαο κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 
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*Απνθιίζεηο απφ ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιφγεζε απηψλ. Δηδηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πνπ δελ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία θαη εμήγεζε ησλ ιφγσλ ηεο κε 

εθαξκνγήο 

 

* Πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ 

ηνπ λφκνπ 

 

2. χζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

 

2.1. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 

2.2. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 

3. Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

 

4. Γηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο  

 

5. Λεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ Δπηηξνπψλ 

 

5.1. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

5.2. Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 

6. Πξφζζεηα πιεξνθνξηθά ζηνηρεία 

 

 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ο φξνο «εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε» πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο δηνηθνχληαη 

θαη ειέγρνληαη. Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αξζξψλεηαη εηδηθφηεξα σο έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..), ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη 

άιια ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπληζηά ηε δνκή κέζσ ηεο νπνίαο πξνζεγγίδνληαη θαη ηίζεληαη νη 

ζηφρνη ηεο εηαηξίαο, εληνπίδνληαη νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ απηή αληηκεησπίδεη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα επίηεπμεο ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, νξγαλψλεηαη ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

Γηνίθεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ. 

 

Η απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ θαη πξσηεχνληα ξφιν 

ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δνκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε εθ κέξνπο ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, 

ελψ ε απμεκέλε δηαθάλεηα πνπ πξνάγεη έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ζην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ζεζκψλ κε πξνθαλέο φθεινο ηδίσο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ην 

επελδπηηθφ θνηλφ. 

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2013 δεκνζηνπνηήζεθε ν λένο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

πνπ αθνινπζεί ε ΑΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ Α.Δ.Β.Δ, ν νπνίνο ζπλεηάγε κε πξσηνβνπιία ηνπ 

πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ), θαη θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεθε ζην πιαίζην 
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ηεο πξψηεο αλαζεψξεζήο ηνπ απφ ην Διιεληθφ πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(ΔΔΓ). 

 

Σν ΔΔΓ ηδξχζεθε ην 2012 θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ζχκπξαμεο ησλ Διιεληθψλ 

Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ) θαη ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ), πνπ 

αλαγλψξηζαλ απφ θνηλνχ ηε ζπκβνιή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αδηάθνπε κεγέζπλζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ζπζηεκαηηθά έθηνηε εξγάδεηαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή. 

 

 

 

1. Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Γλσζηνπνίεζε νηθεηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Εηαηξίαο κε ηνλ Κώδηθα Εηαηξηθήο 

Δηαθπβέξλεζεο 

ηε ρψξα καο ην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο κέζσ ηεο 

πηνζέηεζεο ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ βάζεη ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη, πνπ επηβάιιεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ζηα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ηελ ζέζπηζε θαη ηελ ιεηηνπξγία κνλάδαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηελ πηνζέηεζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ θαη άιια 

κεηαγελέζηεξα λνκνζεηήκαηα ελζσκάησζαλ ζην ειιεληθφ δίθαην ηηο επξσπατθέο νδεγίεο 

εηαηξηθνχ δηθαίνπ, δεκηνπξγψληαο λένπο θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ν λ. 

3693/2008 πνπ επηβάιιεη ηελ ζχζηαζε επηηξνπψλ ειέγρνπ θαζψο θαη ζεκαληηθέο 

ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηε δηαθπβέξλεζε 

κίαο εηαηξείαο θαη ν λ. 3884/2010 πνπ αθνξά ζε δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη πξφζζεηεο 

εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηήζεσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο 

κίαο γεληθήο ζπλέιεπζεο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ελεκέξσζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ. Δπίζεο ν λφκνο 3873/2010 ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε 

ηελ ππ’ αξηζ. 2006/46/EC Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιεηηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ σο ππελζχκηζε ηεο αλάγθεο ζέζπηζεο Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

απνηειψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ ζεκέιην ιίζν ηνπ. 

 

Η Δηαηξία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο επηηαγέο θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ 

αλαθεξνκέλσλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ (ηδίσο θ.λ. 2190/1920, 3016/2002 θαη 3693/2008). ε 

ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ε Δηαηξία δειψλεη θαη θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε φηη θαηά ην παξφλ 

ρξνληθφ ζηάδην πηνζεηεί σο Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΚΔΓ) ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πνπ δηακνξθψζεθε απφ ην Διιεληθφ πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(ΔΔΓ) (δηαζέζηκν ζην http://www.helex.gr/el/esed), ζηνλ νπνίν Κψδηθα δειψλεη φηη 

ππάγεηαη κε ηηο αθφινπζεο απνθιίζεηο θαη εμαηξέζεηο. 

 

Απνθιίζεηο από ηνλ ΚΕΔ θαη αηηηνιόγεζε απηώλ. Εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πνπ δελ 

εθαξκόδεη ε Εηαηξία θαη εμήγεζε ησλ ιόγσλ ηεο κε εθαξκνγήο 

Η Δηαηξία βεβαηψλεη κε ηελ παξνχζα δήισζε φηη εθαξκφδεη πηζηά θαη απαξέγθιηηα ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (θ.λ. 

2190/1920, λ. 3016/2002 θαη λ. 3693/2008) νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην ειάρηζην πεξηερφκελν 

νπνηνπδήπνηε Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ απεπζχλεηαη ζε εηαηξίεο ησλ νπνίσλ νη 

κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά. 
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εκαληηθή πξνζζήθε ζηνλ ΚΔΓ απνηειεί ε πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο εμήγεζεο ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξίαο κε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο πξαθηηθέο ηνπ ΚΔΓ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ν ΚΔΓ αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε «ζπκκφξθσζε ή εμήγεζε» θαη απαηηεί απφ ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξίεο πνπ επηιέγνπλ λα ηνλ εθαξκφδνπλ λα δεκνζηνπνηνχλ ηελ πξφζεζή ηνπο απηή θαη είηε 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ ΚΔΓ, είηε λα εμεγνχλ ηνπο 

ιφγνπο κε ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο πξαθηηθέο. 

 

ε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ πξφζζεηεο πξαθηηθέο θαη αξρέο πνπ θαζηεξψλεη ν ΚΔΓ πθίζηαληαη 

θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή νξηζκέλεο απνθιίζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηπηψζεσο ηεο κε εθαξκνγήο), γηα ηηο νπνίεο απνθιίζεηο αθνινπζεί ζχληνκε αλάιπζε 

θαζψο θαη επεμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ δηθαηνινγνχλ απηέο 

 

Μέξνο Α - Σν Γ.. θαη ηα κέιε ηνπ 

 

Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.. 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην δελ έρεη πξνβεί ζηελ ζύζηαζε μερσξηζηήο επηηξνπήο, ε νπνία 

πξνΐζηαηαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα εθινγή ζην Δ.Σ. θαη πξνεηνηκάδεη 

πξνηάζεηο πξνο ην Δ.Σ. όζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθώλ κειώλ θαη ησλ βαζηθώλ 

αλώηαησλ ζηειερώλ. 

 

Η απφθιηζε απηή δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ θαη ησλ βαζηθψλ αλψηαησλ ζηειερψλ , φπσο 

απνηππψλεηαη ηζηνξηθά θαη ζηα νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο είλαη πάγηα, ζπλεπήο, ζηαζεξή 

θαη ιεινγηζκέλε, πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε θξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 

δηαζθαιίδεηαη ε πηζηή θαη απαξέγθιηηε ηήξεζή ηεο απφ ην Γ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη 

θαηλφκελα θαηαβνιήο ακνηβψλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία αθελφο κε ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο αθεηέξνπ κε ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα. 

 

Δπηζεκαίλεηαη ζπλαθψο φηη ε κέρξη ζήκεξα πνιηηηθή ακνηβψλ ηεο Δηαηξίαο δελ πεξηιακβάλεη 

κεηαβιεηέο απνδνρέο (πρ πξηκ ή stock options) θαη επνκέλσο πεξηνξίδεηαη ε ζεκαζία 

χπαξμεο ηεο ππφ ζπδήηεζε επηηξνπήο. 

 

Πεξαηηέξσ, ε κε χπαξμε μερσξηζηήο επηηξνπήο ε νπνία πξνΐζηαηαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

ππνςεθηνηήησλ γηα εθινγή ζην Γ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ππνςήθηα πξνο εθινγή 

ζην Γ κέιε, απφ ζπζηάζεσο ηεο Δηαηξείαο κέρξη θαη ζήκεξα πιεξνχλ φιεο ηηο αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο θαη παξέρνπλ φια ηα ερέγγπα γηα ηελ απνλνκή πξνο απηά ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

κέινπο ηνπ Γ, δηαθξίλνληαη γηα ηελ πςειή επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηηο γλψζεηο, ηα 

πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, μερσξίδνπλ γηα ην ήζνο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ζην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επειημίαο πνπ δηαθξίλεη ηελ 

γεληθφηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο δελ έρεη αλαθχςεη κέρξη ζηηγκήο αλάγθε 

ζπγθξφηεζεο ηέηνηαο επηηξνπήο. 

 

Μέγεζνο θαη ζχλζεζε ηνπ Γ.. 

Η πνιηηηθή πνηθηινκνξθίαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ εηαηξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ θχισλ, γηα ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο, 

είλαη αλάινγε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, ηεο καθξνρξφληαο ζηειέρσζεο, ησλ απαηηνχκελσλ 

εηδηθνηήησλ, ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζήο 

ηεο.  
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Η πνιηηηθή ηεο πνηθηινκνξθίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ θχισλ γηα 

ηα κέιε ηνπ Γ.. φπσο απηή έρεη πηνζεηεζεί απφ ην Γ.. ζα αλαξηάηαη ζηνλ εηαηξηθφ 

ηζηφηνπν. ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη εηδηθή 

αλαθνξά: α) ζηελ πνιηηηθή πνηθηινκνξθίαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Δηαηξία σο πξνο ηε 

ζχλζεζε ηνπ Γ θαη ησλ αλψηαησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη β) ην πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο 

θάζε θχινπ αληίζηνηρα. 

 

Σν παξφλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο απνηειείηαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή 

απφ επηά κέιε, ηα ηέζζεξα (4) απφ ηα νπνία είλαη άλδξεο θαη ηα ηξία (3) είλαη γπλαίθεο. 

 

 

 

Ρφινο θαη απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Δελ ζεζπίδεηαη ξεηή δηάθξηζε κεηαμύ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Δηεπζύλνληνο 

Σπκβνύινπ. 

 

Η απφθιηζε απηή νθείιεηαη ζην φηη δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε δεκηνπξγία απηήο ηεο δηάθξηζεο 

ελφςεη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο. Δάλ θαη εθφζνλ 

δηαθνξνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, ζα αμηνινγεζεί εθ λένπ ε αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο 

ξεηήο δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ.  

 

Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ Γ.. 

Τν Δ.Σ. δελ έρεη πηνζεηήζεη σο κέξνο ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ ηεο Εηαηξίαο πνιηηηθέο πνπ 

λα εμαζθαιίδνπλ όηη ην Δ.Σ. δηαζέηεη επαξθή πιεξνθόξεζε ώζηε λα βαζίδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ 

ζπλεηνύ επηρεηξεκαηία. Η Δ.Ε.Δ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηδηθή αλαθνξά ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκόδνληαη από ηελ Εηαηξία ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ. 

  

Μνινλφηη δελ πθίζηαηαη εηδηθή θαη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζηελ θαηεχζπλζε απηή, ε νπνία 

δηακνξθψλεη ην πιαίζην απφθηεζεο επαξθνχο πιεξνθφξεζεο εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ψζηε λα βαζίδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ζην πξφηππν ηνπ ζπλεηνχ επηρεηξεκαηία, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά 

ηελ δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη επνκέλσο θαη ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Δηαηξίαο 

θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ, θαηαβάιιεη ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπλεηνχ επηρεηξεκαηία, 

ψζηε νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο λα είλαη αθελφο κελ απνιχησο δηαθαλείο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

φξνπο θαη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο (arm’s length) αθεηέξνπ δε ζε απφιπηε ζπκβαηφηεηα κε ην 

ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηφζν ηεο 

εηαηξηθήο φζν θαη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ε Δηαηξία ζα πξνρσξήζεη ζηελ ζπγθξφηεζε νκάδαο εξγαζίαο πεξί 

θαζνξηζκνχ ησλ εθαξκνζηέσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ απφθηεζε εθ κέξνπο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επαξθνχο πιεξνθφξεζεο, ψζηε λα βαζίδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ζην πξφηππν ηνπ ζπλεηνχ 

επηρεηξεκαηία. 

 

Δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε αλαιπηηθήο γλσζηνπνίεζεο ηπρόλ επαγγεικαηηθώλ δεζκεύζεσλ ησλ 

κειώλ ηνπ Δ.Σ. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκαληηθώλ κε εθηειεζηηθώλ δεζκεύζεσλ ζε 

εηαηξίεο θαη κε θεξδνζθνπηθά ηδξύκαηα) πξηλ από ην δηνξηζκό ηνπο ζην Δ.Σ. 

 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 
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Η απφθιηζε απηή εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα κέιε ηνπ Γ δηαθξίλνληαη γηα ην πςειφ 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ηελ επίδεημε επαγγεικαηηζκνχ θαη έκπξαθηεο αθνζίσζεο πξνο ηελ 

Δηαηξία θαη σο εθ ηνχηνπ παξά ηελ έιιεηςε ζεζκνζεηεκέλεο ππνρξέσζεο αλαιπηηθήο 

γλσζηνπνίεζεο ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Γ πξηλ ηελ εθινγή ηνπο 

ζε απηφ, ζα πξνέβαηλαλ άλεπ εηέξνπ ζηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε εάλ έθξηλαλ φηη ππάξρεη 

νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ή επεξεαζκνχ ςπρνινγηθνχ, 

επαγγεικαηηθνχ νηθνλνκηθνχ ή νηνπδήπνηε άιινπ ραξαθηήξα. 

 

Δπηπιένλ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε αλαιπηηθήο γλσζηνπνίεζεο ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ 

δεζκεχζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ.. νχηε πεξηνξηζκφο ζηνλ 

αξηζκφ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ, επεηδή φια ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. είλαη βαζηθνί κέηνρνη θαη δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ηεο εηαηξίαο θαη απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά, κε έκκηζζε ή βάζεη ζχκβαζεο ζρέζε, 

ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζηελ εηαηξία, ελψ φια ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. 

αθηεξψλνπλ επαξθή ρξφλν ζηελ εηαηξία θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ζηα ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε απηή. 

 

Αλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γ.. 

Δελ πθίζηαηαη επηηξνπή αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ γηα ην Δ.Σ. 

 

Η απφθιηζε απηή δηθαηνινγείηαη απφ ην κέγεζνο, ηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο 

θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, ηα νπνία δελ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ χπαξμε επηηξνπήο 

αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ. 

 

Άιισζηε θάζε θνξά πνπ ηίζεηαη ζέκα εθινγήο λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξίαο θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο, 

αμηνινγεί ην κέγεζνο θαη ηελ ζχλζεζε ηνπ ππφ εθινγή Γ, εμεηάδεη ηα πξνζφληα, ηηο γλψζεηο, 

ηηο απφςεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ εκπεηξία, ην ήζνο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

ππνςεθίσλ κειψλ θαη σο εθ ηνχηνπ εθπιεξψλεηαη ζην αθέξαην ην έξγν πνπ ζα επηηεινχζε ε 

επηηξνπή αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ εάλ πθίζηαην. 

 

Λεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Δελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Σ. 

 

Η απφθιηζε απηή εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο 

ζεσξνχληαη επαξθείο γηα ηελ ελ γέλεη νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πιήξε, νξζή θαη έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηελ επαξθή εμέηαζε φισλ ησλ 

ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ ιακβάλεη απνθάζεηο. 

 

Σν Γ.. ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο δελ πηνζεηεί εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη 

12κελν πξφγξακκα δξάζεο, ην νπνίν δχλαηαη λα αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

Δηαηξίαο. 

 

Η απφθιηζε απηή γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ κειψλ ηνπ Γ ηεο Δηαηξίαο είλαη θάηνηθνη ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

επρεξήο ε ζχγθιεζε θαη ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ, θάζε θνξά πνπ ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο 

Δηαηξίαο ή ν λφκνο, ρσξίο ηελ χπαξμε πξνθαζνξηζκέλνπ απζηεξνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεσο. 

 

Δελ πθίζηαηαη πξόβιεςε γηα ππνζηήξημε ηνπ Δ.Σ. θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ από ηθαλό, 

εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν εηαηξηθό γξακκαηέα, ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. 
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Η απφθιηζε απηή αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο άξηηαο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

γηα ηελ πηζηή θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ, έλεθα ηεο θχζεο θαη ηνπ 

θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δηαηξίαο. Πεξαηηέξσ φια ηα κέιε ηνπ Γ έρνπλ δπλαηφηεηα, 

εθφζνλ παξίζηαηαη ζρεηηθή αλάγθε, πξνζθπγήο ζηηο ππεξεζίεο ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο 

Δηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ Γ κε ην ηζρχνλ λνκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην λέν ΚΔΓ ρξέε εηαηξηθνχ γξακκαηέα κπνξεί λα επηηειέζεη 

είηε έλαο αλψηαηνο ππάιιεινο είηε ν λνκηθφο ζχκβνπινο, ελψ έξγν ηνπ εηαηξηθνχ γξακκαηέα 

είλαη ε παξνρή πξαθηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ, 

αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, κε απψηεξν ζθνπφ θαη ζηφρν ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ Γ κε ηηο 

λνκηθέο θαη θαηαζηαηηθέο απαηηήζεηο θαη πξνβιέςεηο. Η Δηαηξία ζα εμεηάζεη ζην άκεζν 

κέιινλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζεζπίζεσο ζέζεσο εηαηξηθνχ γξακκαηέα. 

 

Δελ πθίζηαηαη πξόβιεςε γηα ύπαξμε πξνγξακκάησλ εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο γηα ηα λέα κέιε 

ηνπ Δ.Σ. αιιά θαη ηελ δηαξθή επαγγεικαηηθή επηκόξθσζε γηα ηα ππόινηπα κέιε. 

 

Η απφθιηζε απηή εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη σο κέιε ηνπ Γ πξνηείλνληαη πξφζσπα πνπ 

δηαζέηνπλ ηθαλή θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία, πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη δηαπηζησκέλεο 

νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο. Άιισζηε βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

Δηαηξίαο απνηειεί ε δηαξθήο επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζηειερψλ 

απηήο θαη ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ζπλείδεζεο ζε φια ηα επίπεδα κέζσ ηεο δηεμαγσγήο αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ην εθάζηνηε κέινο θαη ηα θαζήθνληα κε ηα νπνία έρεη επηθνξηηζζεί, ήηνη ε 

δηαξθήο επηκφξθσζε δηέπεη σο αξρή ηελ φιε θηινζνθία θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ησλ κειψλ ηνπ Γ. 

 

Δελ πθίζηαηαη πξόβιεςε γηα παξνρή επαξθώλ πόξσλ πξνο ηηο επηηξνπέο ηνπ Δ.Σ. γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη γηα ηελ πξόζιεςε εμσηεξηθώλ ζπκβνύισλ ζην βαζκό 

πνπ ρξεηάδνληαη. 

 

Η απφθιηζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εμεηάδεη θαη εγθξίλεη 

αλά πεξίπησζε δαπάλεο γηα ηελ ελδερφκελε πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ κε βάζε ηηο 

εθάζηνηε εηαηξηθέο αλάγθεο, επί ζθνπψ ζπγθξάηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο 

Δηαηξίαο. 

 

Αμηνιφγεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Η αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Δ.Σ. θαη ησλ επηηξνπώλ ηνπ δελ ιακβάλεη ρώξα 

ηνπιάρηζηνλ θάζε δύν (2) ρξόληα, θαη δελ ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Τν ΔΣ δελ 

αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ζε δηαδηθαζία ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη ν αλεμάξηεηνο 

Αληηπξόεδξνο ή άιιν κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ, ειιείςεη αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ. 

 

Καηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή δελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ, 

νχηε αμηνινγείηαη ε επίδνζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαηά ηελ δηάξθεηα δηαδηθαζίαο ζηελ 

νπνία πξνΐζηαηαη ν αλεμάξηεηνο Αληηπξφεδξνο ή άιιν κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ειιείςεη αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ. 
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Η δηαδηθαζία απηή δελ ζεσξείηαη σο αλαγθαία ελφςεη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο Δηαηξείαο, 

θαζφζνλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ πθίζηαληαη ζηεγαλά θαη φπνηε 

παξίζηαηαη αλάγθε ή δηαπηζηψλνληαη αδπλακίεο ή δπζιεηηνπξγίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ιακβάλνπλ ρψξα ζπλαληήζεηο θαη 

δηεμνδηθέο ζπδεηήζεηο, ζηηο νπνίεο αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, αζθείηαη 

θξηηηθή ζε ιεθζείζεο απνθάζεηο θαη ινηπέο ελέξγεηεο ή δειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ. Άιισζηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί θαη 

επαλεμεηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ πξνζήθνπζα πινπνίεζε ησλ ιεθζεηζψλ 

απνθάζεψλ ηνπ, κε βάζε ηα ηεζέληα ζηνρν-ρξνλνδηαγξάκκαηα, ελψ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ηφζν ζηνλ 

θ.λ. 2190/1920, φζν θαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Η Δηαηξία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ελ ιφγσ πξαθηηθή ηνπ ΚΔΓ βξίζθεηαη ζηελ 

θάζε εμέηαζεο ηεο ζθνπηκφηεηαο εηζαγσγήο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νινθιήξσζε ηεο νπνίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε 

αθξίβεηα. 

 

 

Μέξνο Β - Δζσηεξηθφο έιεγρνο 

 

Δζσηεξηθφο έιεγρνο-Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Δελ πθίζηαηαη εηδηθόο θαη ηδηαίηεξνο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. 

 

Η απφθιηζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα βαζηθά θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη επαξθψο ζηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε Δηαηξία δελ ζεσξεί αλαγθαία θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ηελ θαηάξηηζε 

εηδηθφηεξνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο σο άλσ επηηξνπήο, θαζφζνλ απηφ πνπ πξνέρεη είλαη 

ε πηζηή ηήξεζε θαη απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηνπ πθηζηακέλνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

Δελ δηαηίζεληαη ηδηαίηεξα θνλδύιηα ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο ρξήζε 

ππεξεζηώλ εμσηεξηθώλ ζπκβνύισλ. 

 

Η απφθιηζε απηή αηηηνινγείηαη απφ ηελ παξνχζα ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζην 

αθέξαην κε απνηέιεζκα λα κελ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ρξήζε ππεξεζηψλ εμσηεξηθψλ 

ζπκβνχισλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, εάλ θξηζεί ζθφπηκε θαη ελδεδεηγκέλε ε ζπλδξνκή εμσηεξηθψλ 

ζπκβνχισλ, επί ζθνπψ πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο, είλαη 

απηνλφεην φηη ε Δηαηξία ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζή ηεο φια ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα. 

 

Μέξνο Γ – Ακνηβέο 

 

Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ 

Δελ πθίζηαηαη επηηξνπή ακνηβώλ, απνηεινύκελε απνθιεηζηηθά από κε εθηειεζηηθά κέιε, 

αλεμάξηεηα ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκό ησλ ακνηβώλ 

ησλ εθηειεζηηθώλ θαη κε εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ Δ.Σ. θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρνπλ 
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ξπζκίζεηο γηα ηα θαζήθνληα ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο, ηελ ζπρλόηεηα ζπλεδξηάζεώλ ηεο θαη γηα 

άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Η απφθιηζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζχζηαζε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο, ελφςεη ηεο 

δνκήο θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο δελ έρεη αμηνινγεζεί σο αλαγθαία κέρξη 

ζήκεξα θαη ηνχην γηαηί ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο πνπ επηκειείηαη ηεο δηαδηθαζίαο θαζνξηζκνχ 

ησλ ακνηβψλ θαη ηεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ, θξνληίδεη ψζηε απηή (δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ 

ακνηβψλ) λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα, δηαθάλεηα θαη επαγγεικαηηζκφ, 

απαιιαγκέλε απφ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Όζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ 

κειψλ ηνπ Γ, εθηειεζηηθψλ θαη κε, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ελεξγεί κε γλψκνλα ηελ 

δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκεο εηαηξηθήο αμίαο, ηελ δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ηζνξξνπηψλ θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνθξαηίαο, ψζηε ε επηρείξεζε λα πξνζειθχεη ζηειέρε πνπ δηαζέηνπλ ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. 

 

Σν Γ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ κειψλ ηνπ Γ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

εθηειεζηηθψλ, ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ηελ επίδνζή 

ηνπο ζε ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο, ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηελ απφδνζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο, ην χςνο ησλ ακνηβψλ γηα παξνρή 

παξφκνησλ ππεξεζηψλ ζε νκνεηδείο εηαηξίεο θαζψο θαη ην χςνο ησλ ακνηβψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξία. 

 

Απφ ηελ πεξηγξαθφκελε θαηά ηα αλσηέξσ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ 

ηνπ Γ, εθηειεζηηθψλ θαη κε, θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ απηψλ, πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη δελ παξίζηαηαη αλάγθε ζχζηαζεο ηδηαίηεξεο 

επηηξνπήο ακνηβψλ, θαζφζνλ ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο απηήο αζθνχληαη 

απνηειεζκαηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην. 

 

Οη ζπκβάζεηο ησλ εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ ΔΣ δελ πξνβιέπνπλ όηη ην ΔΣ κπνξεί λα απαηηήζεη 

ηελ επηζηξνθή όινπ ή κέξνπο ηνπ bonus πνπ έρεη απνλεκεζεί, ιόγσ παξαπησκάησλ ή 

αλαθξηβώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ ή γεληθώο βάζεη εζθαικέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ bonus απηνύ. 

 

Η απφθιηζε απηή εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα δελ θαηαβάιινληαη κεηαβιεηέο 

απνδνρέο θαη εηδηθφηεξα bonus ππφ κνξθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ζε ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε ζεσξεηηθή αλάγλσζε ζα θαηέγξαθε φηη ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα bonus (φηαλ 

θαη εθφζνλ πθίζηαληαη) σξηκάδνπλ κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

Η ακνηβή θάζε εθηειεζηηθνύ κέινπο ηνπ Δ.Σ. δελ εγθξίλεηαη από ην Δ.Σ. κεηά από πξόηαζε ηεο 

επηηξνπήο ακνηβώλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθώλ κειώλ απηνύ. 

 

Η απφθιηζε απηή νθείιεηαη ζην φηη δελ πθίζηαηαη επηηξνπή ακνηβψλ θαηά ηα αλσηέξσ 

αλαθεξφκελα. 

 

Οη πάζεο θχζεο ακνηβέο θαη παξνρέο πξνο ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπνληαη ζηνλ θ.λ. 2190/1920. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηφ λα 

ρνξεγεζεί απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη κε εηδηθή απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο 
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πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Κάζε άιιε ακνηβή ή απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ επηβαξχλεη ηελ Δηαηξία αλ εγθξηζεί κε εηδηθή απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

 

Μέξνο Γ - ρέζεηο κε ηνπο κεηφρνπο 

 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο κεηφρνπο 

Η Εηαηξία δελ έρεη πηνζεηήζεη εηδηθή πξαθηηθή αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηνπο 

κεηόρνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή ηεο Εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ 

από ηνπο κεηόρνπο πξνο ην ΔΣ. 

 

Καηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή δελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε εηδηθή δηαδηθαζία ζρεηηθά 

κε ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ απφ ηνπο κεηφρνπο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζφζνλ 

νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο κεηφρνπο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απεπζχλεηαη ζηελ Τπεξεζία 

Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ, ππνβάιινληαο αηηήκαηα θαη εξσηήζεηο, ηα νπνία, εθφζνλ θξηζεί σο 

αλαγθαίν, δηαβηβάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία θαη ε ζρεηηθή απάληεζε ή ελεκέξσζε απνζηέιιεηαη ακειιεηί ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν. 

 

Η απεπζείαο επηθνηλσλία ησλ κεηφρσλ κε ην Γ ζα δεκηνπξγνχζε δπζρέξεηεο ζηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ, θαζψο ζα επηβάξπλε ηα κέιε απηνχ κε ζεκαληηθφ φγθν 

αηειέζθνξεο ελ πνιινίο εξγαζίαο, ελψ παξάιιεια κηα ηέηνηα επηθνηλσλία ζα αμηνινγείην 

αξλεηηθά θαη ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο ηζνδχλακεο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο. Δμάιινπ ε ζεζκηθά πθηζηακέλε θαη ιεηηνπξγνχζα Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο 

ππεξεηεί απηφλ αθξηβψο ηνλ ζθνπφ, είλαη δε ππεχζπλε γηα ηελ ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

δηνρεηεχεηαη ζηνπο κεηφρνπο. 

 

Πεξαηηέξσ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ θ.λ. 2190/1920 πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκεξή ηξφπν 

ηελ δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ 

κεηφρσλ, δηαδηθαζία ε νπνία ηεξείηαη απαξέγθιηηα ζε θάζε Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε πξνζήθνπζα, έγθπξε θαη 

έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. 

 

Δλ ηνχηνηο θαη παξά ηελ χπαξμε ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ δηθιείδσλ, ε Δηαηξία εμεηάδεη 

ην ελδερφκελν πηνζέηεζεο εηδηθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο εξσηήζεσλ απφ ηνπο κεηφρνπο πξνο ηελ Δηαηξία, κέζσ ηεο Τπεξεζίαο 

Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ, πιελ φκσο εμαθνινπζεί λα ζεσξεί φηη ε απεπζείαο επηθνηλσλία 

νηνπδήπνηε κεηφρνπ κε ηα κέιε ηνπ Γ δελ είλαη νχηε αλαγθαία νχηε ελδεδεηγκέλε. 

 

Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

Γελ παξαηεξήζεθε θάπνηα απφθιηζε 

 

Γεληθή ζεκείσζε αλαθνξηθά κε ην ρξνληθό ζεκείν άξζεο ηεο κε ζπκκόξθσζεο ηεο Εηαηξίαο κε 

ηηο εηδηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί ν ΚΕΔ 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ν πθηζηάκελνο ΚΔΓ, φπσο ηζρχεη απφ ηνλ Οθηψβξην 2013, 

αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε «ζπκκφξθσζε ή εμήγεζε» θαη απαηηεί απφ ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο πνπ επηιέγνπλ λα ηνλ εθαξκφδνπλ λα δεκνζηνπνηνχλ ηελ πξφζεζή ηνπο απηή θαη 

είηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ Κψδηθα, είηε λα εμεγνχλ 

ηνπο ιφγνπο κε ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο πξαθηηθέο. 
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Πεξαηηέξσ, ε ζρεηηθή εμήγεζε ησλ ιφγσλ κε ζπκκφξθσζεο κε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο 

πξαθηηθέο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζε απιή αλαθνξά ηεο γεληθήο αξρήο ή ηεο εηδηθήο 

πξαθηηθήο κε ηελ νπνία δελ ζπκκνξθψλεηαη ε Δηαηξία, αιιά πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα 

αλαθέξεη θαηά πφζνλ ε απφθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓ είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε θαη 

πφηε ε Δηαηξία πξνηίζεηαη λα επζπγξακκηζζεί κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ. 

 

Οη απνθιίζεηο ηεο Δηαηξίαο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ θαζηεξψλεη ν ΚΔΓ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη ππφθεηληαη ζε απζηεξφ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, δεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ πξαθηηθέο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ζηελ δνκή, ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, ηελ 

παξάδνζε, ηηο εηαηξηθέο αξρέο , θηινζνθία θαη αμίεο, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο θαη ελδερνκέλσο ε ζπκκφξθσζε κε απηέο λα θαηαζηήζεη πην δχζθνιε 

ηελ εθαξκνγή ηεο νπζίαο ησλ αξρψλ ηνπ ΚΔΓ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε νηνζδήπνηε Κψδηθαο δελ κπνξεί, νχηε πξννξίδεηαη λα ππνθαηαζηήζεη ην 

πιαίζην ησλ αξρψλ, αμηψλ θαη δνκψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο νηαζδήπνηε Δηαηξίαο θαη 

ζπλαθφινπζα δελ λνείηαη ε πηνζέηεζε δηαηάμεσλ πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο απηέο. 

Πάλησο ε Δηαηξία εμεηάδεη θαη’ έηνο ηηο πθηζηάκελεο απνθιίζεηο απφ ηηο εηδηθέο πξαθηηθέο 

πνπ θαζηεξψλεη ν ΚΔΓ, δηεξεπλά ηελ πηζαλφηεηα ζπκκφξθσζεο κε απηέο θαη παξάιιεια 

εμεηάδεη ην ελδερφκελν θαηάξηηζεο θαη δηακφξθσζεο δηθνχ ηεο Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ε ηαπηφηεηα θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ νπνίνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Δηαηξίαο, ζα πξνσζήζνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε επηηπρία θαη ζα 

εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δηαηξίαο. 

Πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Εηαηξεία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

λόκνπ 

Η Δηαηξεία εθαξκφδεη πηζηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θεηκέλνπ σο άλσ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

 

Γελ πθίζηαληαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο επηπιένλ ησλ 

σο άλσ πξνβιέςεσλ. 

 

2. ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ 

 

2.1. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο εηαηξίαο δηελεξγείηαη απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη είλαη αλεμάξηεηε 

ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. Ο έιεγρνο ζηελ βάζε ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη θαη ε ζρεηηθή έθζεζε 

δηελεξγείηαη εληφο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη 

εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, θαζψο επίζεο θαη κε βάζε ηα 

νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε 5/204/2000 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, φπσο ηζρχεη 

κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 3/348/2005 ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

 

Καηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δεηά θαη έρεη ηελ απφιπηε θαη 

δηαξθή ζπλεξγαζία ηεο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηεο παξαζρεζνχλ φιεο νη αηηεζείζεο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία θαη ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ βηβιίσλ, εγγξάθσλ, 

αξρείσλ, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ραξηνθπιαθίσλ ηεο εηαηξίαο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

εθ κέξνπο ηεο εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ηελ θαηάξηηζε εθζέζεσλ πνπ ζα είλαη απαιιαγκέλεο 

απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη 

ζε απηέο. Ο έιεγρνο επεθηείλεηαη ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ ιφγσ 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 

  ειίδα 29 απφ 82 

πςεινχ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο, κεγάινπ φγθνπ δνζνιεςηψλ, θηλδχλσλ πνπ νθείινληαη ζε 

παξαιήςεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε ηήξεζεο εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ αιινίσζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ζε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ πξνυπνινγηζζέλησλ θαη 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ κεγεζψλ. Ο έιεγρνο δελ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη δελ αμηνινγεί ηηο εθάζηνηε εθηηκήζεηο ηεο 

δηνίθεζεο, θαζψο απηά απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ηεο 

εηαηξίαο. 

 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζε ζηαζεξή θαη κφληκε βάζε ειέγρνληαη θαη εμεηάδνληαη αθελφο ε 

ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο, αθεηέξνπ ε ιεηηνπξγία 

ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ησλ κεηφρσλ θαη ε ππεξεζία εηαηξηθψλ αλαθνηλψζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3016/2002 θαη ησλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

Η ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, γίλεηαη κεηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο ειεγρφκελεο Γηεπζχλζεηο ή ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο, 

θαη αθνξνχλ ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ ειέγρνπ δειαδή νπζηψδε επξήκαηα γηα ηα νπνία 

νπσζδήπνηε πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε Γηνίθεζε θαη γηα ηα νπνία νπσζδήπνηε πξέπεη λα δνζεί 

άκεζε ιχζε. 

 

 

2.2. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Η εηαηξία θαη ηα ππνθαηαζηήκαηά ηεο  έρνπλ επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε 

πξνεγκέλσλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή απεηθφληζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε θαη 

θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξάιιεια θαζεκεξηλά 

πξαγκαηνπνηνχληαη αληηπαξαβνιέο κεηαμχ πξαγκαηηθψλ θαη πξνυπνινγηζκέλσλ κεγεζψλ 

φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη παξέρεηαη επαξθήο θαη ιεπηνκεξήο εμήγεζε 

φισλ ησλ ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ. 

 

3. Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ 

 

Η Γεληθή πλέιεπζε ησv κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο είλαη ηo αλψηαην φξγαλν ηεο θαη δηθαηνχηαη 

vα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πoπ αθνξά ηεv Δηαηξία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο 

δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πoπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 

 

Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη 

ηαθηηθά ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ απφ ηελ ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Η ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

θαιείηαη 20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κε πξφζθιεζε ε νπνία 

αλαθέξεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ζχγθιεζεο, ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηελ 

δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη κέηνρνη γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

θαη ςήθνπ. Η Πξφζθιεζε δεκνζηνπνηείηαη φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία θαη αλαξηάηαη ζηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξίαο. Πεξαηηέξσ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξίαο αλαξηάηαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζχγθιεζεο ηεο Γ.. θαη ζρέδηα απφθαζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησv ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ εθπξνζσπείηαη ζε απηή ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηα εθαηφ (20%) ηνπ 

θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απμεκέλε 

απαξηία ησλ 2/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ. 

 

Οη κέηνρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ εθιέγνπλ 

πξφεδξν θαη γξακκαηέα. Αθνινχζσο ζπδεηνχληαη ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ απηψλ κε απφιπηε πιεηνςεθία. Γηα ηα ζέκαηα πνπ 

ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 

ηνλ γξακκαηέα ηεο ζπλέιεπζεο. Πεξίιεςε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

δεκνζηνπνηείηαη άκεζα θαη αλαξηάηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξίαο. 

 

Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα vα απνθαζίδεη γηα: α) πγρψλεπζε, δηάζπαζε, 

κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο. β) Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. γ) Αχμεζε ή κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, εθηφο απφ ηηο απμήζεηο ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. δ) Έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο, ε) 

Δθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζη) Δθινγή ειεγθηψλ. δ) Δθινγή εθθαζαξηζηψλ. 

ε) Έγθξηζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ (εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ). ζ) Γηάζεζε ησλ 

εηεζίσλ θεξδψλ, κε εμαίξεζε ηελ δηαλνκή θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ 

ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη ππάξμεη 

ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

 

4. Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο 

 

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε 

ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Κάζε 

κεηνρή παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Ν. 2190/1920 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, εηδηθφηεξα: 

 

α) Γηθαίσκα κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο. Πνζνζηφ 35% ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ δηαλέκεηαη απφ ηα θέξδε θάζε ρξήζεο 

ζηνπο κεηφρνπο σο κέξηζκα, ελψ ε ρνξήγεζε πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο απνθαζίδεηαη απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε. Μέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ηεξνχκελν 

απφ ηελ Δηαηξία κεηξψν κεηφρσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ 

κεξίζκαηνο. Σν δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο παξαγξάθεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ 

πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν 

ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ ε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

β) Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε κεηξεηά 

θαη ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ. 

 

γ) Γηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

 

δ) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα επηκέξνπο 

δηθαηψκαηα: λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά θαη ςήθνπ. 

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο θαη ε άζθεζε 

έθηαθηνπ ειέγρνπ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξίαο: 

http://www.kordelos.gr. 
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5. Λεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ Δπηηξνπώλ 

 

5.1. Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο εθιέρζεθε κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηελ 24εο Ινπλίνπ 2016 κε ηξηεηή ζεηεία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

εθινγή ηνπ θαη παξαηείλεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ 2019, ήηνη ην αξγφηεξν κέρξη 30.06.2019. Απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε εθ 

ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) είλαη κε εθηειεζηηθά, ελψ ηα 2 εμ απηψλ είλαη ζπγρξφλσο θαη 

αλεμάξηεηα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θάζε θνξά πνπ 

απαηηείηαη. Σελ εκεξεζία δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαξηίδεη 

ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, κε βάζε πξνηάζεηο αξκνδίσλ πξνζψπσλ ή θαζ΄ επίηαμε 

ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. 

 

Σε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε ηνπ κε 

αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα 

ζπγθαιέζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζπλέιζεη εληφο πξνζεζκίαο 

επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ηελ αίηεζε πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, 

λα αλαθέξνληαη, κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Αλ δελ ζπγθιεζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εληφο 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ 

απηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο ησλ επηά (7) εκεξψλ, γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Σo Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ 

παξαβξίζθνληαη ή αvηηπξoζσπεχovηαη ζε απηφ ηo ήκηζπ πιέov ελφο ησv ζπκβνχισλ, 

νπδέπνηε φκσο o αξηζκφο ησv παξφλησλ ζπκβνχισλ κπνξεί vα είλαη κηθξφηεξνο ησv ηξηψλ. 

Πξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα. χκβνπινο 

πoπ απνπζηάδεη κπνξεί vα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν ζχκβνπιν. Κάζε ζχκβνπινο κπνξεί vα 

εθπξνζσπεί έλα κφλν ζχκβνπιν πoπ απνπζηάδεη. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησv ζπκβνχισλ πoπ είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πoπ 

αvηηπξoζσπεχovηαη. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Η εκπεηξία ησλ κειψλ ηνπ Γ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά ππφβαζξα, πνπ 

εθπξνζσπνχλ πςειφ επίπεδν επηρεηξεκαηηθψλ, δηεζλψλ θαη νηθνλνκηθψλ γλψζεσλ πνπ είλαη 

βαζηθή γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηηεπγκάησλ, νδεγψληαο ηειηθά ζηελ επηηπρία ηεο εηαηξίαο. Η 

ζχλζεζε ηνπ Γ είλαη πνιχ θαιά ηζνξξνπεκέλε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ αλεμάξηεησλ θαη 

κε αλεμάξηεησλ κειψλ, θαζψο θαη κεηαμχ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ. Η 

Δηαηξία έρεη αμηνινγήζεη ην κέγεζνο ηνπ Γ σο επαξθέο. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρνπλ ζην Γ ακεξφιεπηεο απφςεηο θαη ζπκβνπιέο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ 

ηνπ, λα εμαζθαιίζνπλ ην ζπκθέξνλ ηεο Δηαηξίαο, πξνζηαηεχνληαο κεηφρνπο θαη 

εξγαδνκέλνπο, ελψ ηα εθηειεζηηθά κέιε είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ εθάζηνηε απνθαζίδεη ην Γ. 

 

Σν ηζρχνλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη επηακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηα 

αθφινπζα κέιε: 
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1.   Κνξδέιινπ Διέλε ηνπ Βαζηιείνπ, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο (Δθηειεζηηθφ κέινο) 

2.   Κνξδέιινπ Μαξγαξίηα ηνπ Αλησλίνπ, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Δθηειεζηηθφ)      

3. Κνξδέιινπ Αγγειηθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

(Δθηειεζηηθφ) 

4. Αλησλφπνπινο ηαχξνο ηνπ Αζαλαζίνπ, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Με 

εθηειεζηηθφ) 

5. Πεηξίδεο Νηθφιανο ηνπ Αιεμάλδξνπ  κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Με 

εθηειεζηηθφ) 

6. Κπιηάδεο Αξγχξηνο ηνπ Αιεμάλδξνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Αλεμάξηεην κε 

εθηειεζηηθφ) 

7. Αξρνληνχινο Αηκίιηνο ηνπ Δπζπκίνπ, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Αλεμάξηεην κε 

εθηειεζηηθφ) 

 

Σα ζπλνπηηθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ σο 

αθνινχζσο: 

 

1. Διέλε Κνξδέιινπ ηνπ Βαζηιείνπ. Δξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία απφ ην 2000 θαη αζθεί ηε 

Γηνίθεζε ηεο απφ ην έηνο 2008. Γηαζέηεη πνιχρξνλε θαη πνιχπιεπξε εκπεηξία θαη 

άξηζηε γλψζε ηεο Αγνξάο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εηαηξείαο. 

2. Μαξγαξίηα Κνξδέιινπ ηνπ Αλησλίνπ. Απφθνηηνο ηνπ Κνιιεγίνπ Derre κε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Stirling ζηνλ ηνκέα Quality and 

Management. Δξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία απφ ην 2004 ζηελ Γηεχζπλζε Δηζαγσγψλ. 

3. Αγγειηθή Κνξδέιινπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Απφθνηηνο ησλ ΣΔΙ Πάηξαο. Δξγάδεηαη ζην 

ινγηζηήξην ηεο εηαηξείαο απφ ην 1998. 

4. ηαχξνο Αλησλφπνπινο ηνπ Αζαλαζίνπ. Δξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία απφ ην 1999. Αζθεί 

ηα θαζήθνληα ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ηκήκαηνο Γηαθίλεζεο. 

5. Νηθφιανο Πεηξίδεο ηνπ Αιεμάλδξνπ. Πηπρηνχρνο λνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κνισλίαο θαη ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο. Δξγάδεηαη σο 

δηθεγφξνο ζηελ εηαηξεία απφ ην 2011. 

6. Αξγχξηνο Κπιηάδεο ηνπ Αιεμάλδξνπ. Πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. Γηεηέιεζε δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ζε πνιπεζληθέο εηαηξείεο. ήκεξα είλαη 

Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο εκεδαπήο εηαηξείαο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ. 

7. Αηκίιηνο Αξρνληνχιεο ηνπ Δπζπκίνπ. Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ MBA 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Οηθνλνκνιφγνο, χκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ.     

 

Σα κέιε ηνπ Γ είλαη ππνρξεσκέλα ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο Δηαηξίαο λα απνθεχγνπλ θάζε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ ή κπνξεί λα έρνπλ άκεζν ή 

έκκεζν ζπκθέξνλ πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε ή ελδερνκέλσο ζε αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα 

ηεο Δηαηξίαο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε ηξηάληα επηά (37) θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

2017,  εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) ζπλεδξηάζεηο αθνξνχζαλ ζέκαηα γηα εγθξίζεηο πεξηνδηθψλ θαη 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ κεηείραλ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Οη ππφινηπεο ηξηάληα πέληε (35) ζπλεδξηάζεηο αθνξνχζαλ θαζεκεξηλά δηαδηθαζηηθά ζέκαηα 

ηεο εηαηξείαο. 

 

Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Λφγσ ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο, ηα 

θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ Γ αζθνχληαη απφ ην ίδην 
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άηνκν. Ο ξφινο θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ – Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ Γ.., είλαη νη 

αθφινπζεο : 

 

Καζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαζθαιίδεη ηελ θαιή νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ Γ.., ζπγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. 

 

Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο, θαζνδεγεί ην 

management θαη δηαρεηξίδεηαη ηεο εηαηξηθέο ππνζέζεηο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

Δλεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο – γεγνλφηα ηεο 

εηαηξίαο θαη δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ Γ ζηηο εξγαζίεο ηνπ, 

θαζψο επίζεο δηαζθαιίδεη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ 

κειψλ. 

 

Αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζνδεγεί ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη επηθπξψλεη 

ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη πξνΐζηαηαη φισλ ησλ δηεπζχλζεσλ ηεο θαη είλαη 

αξκφδηνο γηα: 

 

α) Σελ ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφηαζε κεγάισλ επελδχζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

νξγαλσηηθψλ ζρεδίσλ ηεο εηαηξίαο, ηελ δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο 

εηαηξίαο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ζέκαηα ηεο εηαηξίαο. 

 

β) Σνλ ζπληνληζκφ ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ, ηελ επίβιεςε θαη δηαζθάιηζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, ηελ ζπκκεηνρή ζε κεγάιεο 

επηρεηξεζηαθέο απνθάζεηο ηεο εηαηξίαο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 

γ) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηελ πξφηαζε θαζνξηζκνχ 

ησλ εηήζησλ ζηφρσλ απφδνζεο, ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ, 

ηελ επνπηεία ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ. 

 

δ) Σελ πξφζιεςε θαη θαζνδήγεζε ηεο εγεηηθήο νκάδαο ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο, ηελ ράξαμε 

θαη ηνλ θαζνξηζκφ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, πξναγσγψλ θαη 

αλάπηπμεο ζηειερψλ, θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη 

αξκφδηνο γηα ζέκαηα ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο Γηεπζχλζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ ππνβνιή 

εηζεγήζεσλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αλαθνξηθά κε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

 

Ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Η εηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζηελ ζχζηαζε μερσξηζηήο επηηξνπήο πνπ ζα πξνεηνηκάδεη 

πξνηάζεηο πξνο ην Γ.. φζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ησλ βαζηθψλ 

αλψηαησλ ζηειερψλ, δεδνκέλνπ φηη ε πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο απηέο 

είλαη ζηαζεξή θαη δηακνξθσκέλε. 
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5.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Η Δηαηξεία ζπκκνξθνχκελε πιήξσο κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3693/2008 αξρηθά 

θαη κε εθείλεο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4449/24.1.2017, δηαζέηεη Δπηηξνπή Διέγρνπ 

απνηεινχκελε απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο. Σα κέιε 

ηεο επηηξνπήο εμέιεμε ε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 7
ε
 Ινπιίνπ 2017 θαη απνηειείηαη απφ ηνπο: 

1) θ. Νηθφιαν Πεηξίδε 

2) θ. Αηκίιην Αξρνληνχιε 

3) θ. Αξγχξην Κπιηάδε 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, έρεη νξηζηεί ν θχξηνο Νηθφιανο Πεηξίδεο. 

εκεηψλεηαη φηη εθ ησλ αλσηέξσ κειψλ, ηα δχν (2) ηειεπηαία είλαη θαη αλεμάξηεηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Υσξίο λα κεηαβάιινληαη ή λα κεηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ, ε επηηξνπή ειέγρνπ έρεη ηηο 

παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

 

1. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηάο ηεο, εθφζνλ απαηηνχληαη. 

 

2. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαζψο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο, φζνλ 

αθνξά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο πιεξνθφξεζε, ρσξίο λα παξαβηάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο. 

 

3. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ έιεγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αμηνινγεί ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ ζσζηή 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο κε ηνπο λφκνπο θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Υ.Α.Α. θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

4. Δπηζθνπεί θαη βεβαηψλεη ηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ειεγθηψλ ηεο 

εηαηξίαο. 

 

5. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηαδηθαζία επηινγήο νξθσηψλ ινγηζηψλ ή ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, 

πξνηείλνληάο ηνπο πξνο ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξίαο. 

 

6. Δλεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, αλαιχνληαο θαη επεμεγψληαο ηελ ζπκβνιή ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη 

ην ξφιν ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 

χκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ε επηηξνπή ειέγρνπ ζπλεδξηάδεη ηέζζεξηο 

θνξέο ηνλ ρξφλν, ηηο δχν κε ηελ έθδνζε ησλ 6κεληαίσλ θαη εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο. Η επηηξνπή ειέγρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο 2017 ζπλεδξίαζε ηέζζεξηο (4) θνξέο. 

 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ αλαθέξνληαη ζην Γ.. ηεο εηαηξίαο, αλά ηξίκελν, κέζσ 

εθζέζεσλ ή έθηαθησλ αλαθνξψλ. Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ελεκεξψλεη ην Γ.. γηα ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη ππνβάιιεη ζε απηφ κία εηήζηα επίζεκε έθζεζε, ελψ 
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παξίζηαηαη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην έξγν 

ηεο επηηξνπήο. 

 

Αληίζηνηρα ε επηηξνπή έιεγρνπ ελεκεξψλεηαη, αλά ηξίκελν απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Σαθηηθφο Διεγθηήο ηεο Δηαηξείαο, πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ησλ εηεζίσλ 

θαη ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ παξέρεη άιινπ είδνπο κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηελ Δηαηξεία νχηε ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε ακεξνιεςία θαη ε 

αλεμαξηεζία ηνπ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ππεξεζηψλ δηαζθάιηζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηελέξγεηα 

ηνπ εηδηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ΠΟΛ.1124/2015 θαη ηνπ αξ 65
Α
 Ν.4174/2013, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.4410/3.8.2016, βάζεη  ηνπ νπνίνπ ειέγρνπ εθδίδεηαη ην «Δηήζην Φνξνινγηθφ 

Πηζηνπνηεηηθφ». 

 

 

 

6. Πξόζζεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

 

ρεηηθά κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 

πξνζθνξέο εμαγνξάο, ε εηαηξία δειψλεη φηη: 

 

Άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ηεο εηαηξίαο δελ πθίζηαληαη. 

 

Πεξαηηέξσ νη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα 

δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο εηαηξίαο, νη θάζε είδνπο ηίηινη, νη νπνίνη παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα 

ειέγρνπ θαη νη ηπρφλ πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

θεθάιαην «6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΒΑΔΙ ΣΗ ΠΑΡ.7 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ Ν.3556/2007» 

ηεο παξνχζεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε γίλεηαη 

εθηελήο αλαθνξά ζηελ ελφηεηα 3 θαη 4 ηεο παξνχζαο δήισζεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

εηαηξίαο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, δελ 

πθίζηαληαη θαλφλεο νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920, 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

Σέινο δελ πθίζηαηαη εηδηθέο εμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ έθδνζε ή ηελ επαλαγνξά κεηνρψλ. 

 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

Η ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 είλαη ε ηξηαθνζηή ηξίηε γηα ηελ Δηαηξία. αο 

επηζπλάπηνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2017 γηα ηελ Δηαηξία νη νπνίεο 

ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαζψο θαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη απεηθνλίδνπλ επαθξηβψο ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο. 
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Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο παξαθαιέζνπκε φπσο εγθξίλεηε ηηο ππνβαιιφκελεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2017. 

 

Δπίζεο παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε θαη επί ησλ ινηπφλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο 

δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Σέινο επηζπκνχκε λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηεο Δηαηξίαο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ καο ζηφρσλ. 

 

 

Με ηηκή 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Η Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνπζα χκβνπινο 

Διέλε Κνξδέιινπ 

 

 

Απφζπαζκα απφ ην Βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. 

   Μάλδξα  Αηηηθήο 30-4-2018 

Η Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνπζα χκβνπινο 

Διέλε Κνξδέιινπ 

 

 

 

 

 

Βεβαηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ ΄Δθζεζε ηνπ Γ.. , πνπ απνηειείηαη απφ 31 ζειίδεο 

είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΄Δθζεζε Διέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 

30 Απξηιίνπ 2018 

 

Αζήλα 30 Aπξηιίνπ 2018 

 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 
  Γεκήηξηνο Β. Λακπξηλόο  

  Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο  

  Α.Μ. ΟΔΛ 13741 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο A.E. 
Μέινο ηεο Crowe Horwath International 
Φσθ. Νέγξε 3, 11 257 Αζήλα 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 

  ειίδα 37 απφ 82 

Α.Μ. ΟΔΛ 125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΑΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ» 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ   

 

Γλώκε 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΑΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ 

ΑΔΒΔ», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 

2017, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθώλ εζόδσλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ 

ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε 

νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΑΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ» θαηά ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ 

έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε .  

 

Βάζε γλώκεο 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά 

πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία  θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηνξηζκνύ καο ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. 

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ 

βάζε γηα ηε γλώκε καο. 

εκαληηθόηεξα ζέκαηα ειέγρνπ  

Σα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ειέγρνπ είλαη εθείλα ηα ζέκαηα πνπ, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή καο θξίζε, 

ήηαλ εμέρνπζαο ζεκαζίαο ζηνλ έιεγρό καο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεσο. Σα ζέκαηα απηά θαη νη ζρεηηδόκελνη θίλδπλνη νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο αληηκεησπίζηεθαλ ζην 

πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ σο ζύλνιν, γηα ηε δηακόξθσζε ηεο γλώκεο καο 

επί απηώλ θαη δελ εθθέξνπκε μερσξηζηή γλώκε γηα ηα ζέκαηα απηά. 
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εκαληηθόηεξν ζέκα ειέγρνπ Αληηκεηώπηζε ειεγθηηθνύ ζέκαηνο 

1.  Αλαθηεζηκόηεηα απαηηήζεσλ από πειάηεο   
  

Σελ 31.12.2017 νη απαηηήζεηο από πειάηεο ηεο 

εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε € 20.684 ρηι. (€ 20.001 ρηι. 

ηελ 31.12.2016) ελώ ε ζρεηηθή ζπζζσξεπκέλε 

απνκείσζε αλέξρεηαη ζε € 3.179 ρηι. (€ 2.899 Υηι. 

ηελ 31.12.2016). 

ηελ πεξίπησζε αθεξεγγπόηεηαο ησλ πειαηώλ, ε 

εηαηξεία εθηίζεηαη ζε απμεκέλν πηζησηηθό θίλδπλν 

όηαλ νη πειάηεο αδπλαηνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. 

Ζ δηνίθεζε αμηνινγεί ηελ αλαθηεζηκόηεηα ησλ 

απαηηήζεσλ από πειάηεο ηεο εηαηξείαο θαη πξνβαίλεη 

ζε εθηίκεζε ηεο απαηηνύκελεο πξόβιεςεο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο, ώζηε απηέο λα απεηθνλίδνληαη 

ζην αλαθηήζηκν πνζό ηνπο. 

Πεξαηηέξσ, ε δηνίθεζε αμηνινγεί ην πνζό ηεο 

απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο κε βάζε 

ζηνρεπκέλε επηζθόπεζε ινγαξηαζκώλ πειαηώλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εκπεηξία ηεο, ζρεηηθά κε ηηο 

ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζώο θαη ηηο 

εμαζθαιίζεηο θαη εγγπήζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί 

από ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. 

Θεσξνύκε όηη ε αμηνιόγεζε ηεο αλαθηεζηκόηεηαο 

ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο ηεο εηαηξείαο είλαη έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ειέγρνπ, αθελόο γηαηί 

νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο είλαη πνιύ ζεκαληηθό 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνύ (35,5% ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ) θαη αθεηέξνπ ιόγσ ησλ ζεκαληηθώλ 

εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο 

εηαηξείαο γηα ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο, αλαθέξνληαη 

ζηηο ζεκεηώζεηο 2.8 θαη 10 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο 

έθζεζεο.  

 

Οη ειεγθηηθέο καο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαθηεζηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο 

πεξηιάκβαλαλ, κεηαμύ άιισλ: 

- Σελ θαηαλόεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πηζησηηθνύ 

ειέγρνπ πνπ εθαξκόδεη ε εηαηξεία, θαζώο θαη 

ησλ βαζηθώλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ ρνξήγεζε πηζηώζεσλ ζηνπο 

πειάηεο. 

- Σελ εθηίκεζε ησλ παξαδνρώλ θαη ηεο 

ζπλέπεηαο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε από  ηελ εηαηξεία ζρεηηθά κε 

ηελ αλαθηεζηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ από 

πειάηεο ή ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπο σο 

επηζθαιείο. 

- Σελ εμέηαζε ησλ απαληεηηθώλ επηζηνιώλ ησλ 

δηθεγόξσλ, γηα ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ ζεκάησλ 

πνπ ππνδεηθλύνπλ ππόινηπα απαηηήζεσλ από 

πειάηεο κε αλαθηήζηκα ζην κέιινλ. 

- Σελ εμέηαζε ηεο ιεθηόηεηαο ηνπ δείγκαηνο ησλ 

ππνινίπσλ ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο ζην 

ηέινο ηεο ρξήζεο ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ 

νθεηιέηεο ζε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα. 

- Σελ ιήςε επηζηνιώλ επηβεβαίσζεο ηξίησλ από 

δείγκα απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη εθηέιεζε 

δηαδηθαζηώλ κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα εηζπξάμεηο 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ ηέινπο ρξήζεο. 

- Σελ αμηνιόγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο ελειηθίσζεο 

πειαηώλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

ζρεκαηηζζείζα απνκείσζε. 

- Δπηπιένλ, αμηνινγήζεθε ε επάξθεηα θαη ε 

θαηαιιειόιεηα ησλ  ζηηο ζεκεηώζεηο 2.8 θαη 10  

ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο. 
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2. Απνηίκεζε απνζεκάησλ 
 

  

Σελ 31.12.2017 ε εηαηξεία θαηέρεη απνζέκαηα ύςνπο 

€ 10.068 ρηι. (€ 9.438 ρηι. ηελ 31.12.2016). 

Ζ εηαηξεία απνηηκά ηα απνζέκαηα ζηε ρακειόηεξε 

ηηκή κεηαμύ θόζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.  Σν θόζηνο ησλ απνζεκάησλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνύ κέζνπ 

όξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απόθηεζεο ησλ 

απνζεκάησλ. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε δηνίθεζε επαλεμεηάδεη 

ζπλερώο ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ 

απνζεκάησλ ζρεκαηίδνληαο θαηάιιειεο 

απνκεηώζεηο,  ζηεξηδόκελε ζηελ θίλεζε ησλ θσδηθώλ 

κέζα ζηελ ρξήζε, ζε ιεπηνκεξείο αλαιύζεηο γηα 

βξαδέσο θηλνύκελα απνζέκαηα, θαζώο θαη ζε 

κειινληηθά ζρέδηα ξεπζηνπνίεζεο ηνπο. 

Θεσξνύκε όηη ε αμηνιόγεζε ηεο απνηίκεζεο ησλ 

απνζεκάησλ ηεο εηαηξείαο είλαη έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ειέγρνπ αθελόο γηαηί ηα 

απνζέκαηα απνηεινύλ ζεκαληηθό ζηνηρείν ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ θαη αθεηέξνπ ιόγσ ησλ ζεκαληηθώλ 

εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο 

ηνπο. 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο 

εηαηξείαο γηα ηα απνζέκαηα, αλαθέξνληαη ζηηο 

ζεκεηώζεηο 2.7 θαη 9 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο 

έθζεζεο.  

Αμηνινγήζακε ην εύινγν ησλ παξαδνρώλ ηεο 

δηνίθεζεο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε 

ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ από: 

- Σελ θαηαλόεζε θαη εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

θαζώο θαη ησλ  βαζηθώλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε εηαηξεία. 

- Σελ παξαθνινύζεζε θαη κειέηε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηακέηξεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη 

δηελέξγεηα θπζηθήο απνγξαθήο ζε δείγκα 

απνζεκάησλ. 

- Σε δηελέξγεηα νπζηαζηηθώλ αλαιπηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζε ησλ 

απνζεκάησλ. 

- Σελ εμέηαζε, γηα δείγκα απνζεκάησλ, ηνπ 

νξζνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο αμίαο θηήζεο απηώλ. 

- Σε ζύγθξηζε ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 

αμίαο δείγκαηνο απνζεκάησλ, ε νπνία 

πξνθύπηεη από πσιήζεηο, κεηά ηελ ιήμε ηεο 

πεξηόδνπ αλαθνξάο θαη ηελ εμέηαζε ηεο νξζήο 

εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ απνηίκεζεο. 

 

- Σε ζύγθξηζε ηνπ θόζηνπο θηήζεο κε ηελ ηηκή 

πώιεζεο γηα δείγκα απνζεκάησλ. 

-  Σελ εμέηαζε ηνπ ηζνδπγίνπ απνζήθεο γηα ηνλ 

εληνπηζκό αθίλεησλ θαη βξαδέσο θηλνύκελσλ 

απνζεκάησλ. 

- Δπηπιένλ, αμηνινγήζεθε ε επάξθεηα θαη ε 

θαηαιιειόιεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ  ζηηο 

ζεκεηώζεηο 2.7 θαη 9 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο 

έθζεζεο. 
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Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Οη άιιεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ 

“Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ”, ζηηο Γειώζεηο ησλ Μειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είηε απαηηνύληαη από 

εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ είηε  ε Δηαηξεία ελζσκάησζε πξναηξεηηθά ζηελ πξνβιεπόκελε από ην Ν. 

3556/2007 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ 

έθζεζε ειέγρνπ επί απηώλ. 

Ζ γλώκε καο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιύπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δελ 

εθθξάδνπκε κε ηε γλώκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηώλ. 

ε ζρέζε κε ηνλ έιεγρό καο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε επζύλε καο είλαη λα αλαγλώζνπκε 

ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη 

νπζησδώο αζπλεπείο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρν ή 

αιιηώο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδώο εζθαικέλεο. Δάλ, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, 

θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη νπζηώδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλόο απηό. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε 

ην  ζέκα απηό. 

Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππεπζύλσλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ  

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο 

ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή 

ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε 

ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα 

πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο 

βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη 

ηελ Δηαηξεία  ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από 

ην λα πξνρσξήζεη ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ (άξζ. 44 λ.4449/2017) ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζύλε επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο. 

Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Ζ εύινγε δηαζθάιηζε 

ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη 
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ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα 

έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο 

θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα 

επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή 

θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο 

ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε 

απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο 

δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

 Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην 

ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ 

δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηά ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε 

Γηνίθεζε.  

 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ 

ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ 

νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. 

Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε 

ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε 

καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παύζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ 

επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε. 

 πιιέγνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθόξεζε ηεο εηαηξείαο ή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο 

επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε ππεύζπλνη γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ επίβιεςε θαη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Παξακέλνπκε απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη γηα ηελ ειεγθηηθή καο 

γλώκε. 

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, ην ζρεδηαδόκελν 

εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

Δπηπιένλ, δειώλνπκε πξνο ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε όηη έρνπκε ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πεξί αλεμαξηεζίαο θαη γλσζηνπνηνύκε πξνο απηνύο όιεο ηηο 

ζρέζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ κπνξεί εύινγα λα ζεσξεζεί όηη επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία καο θαη ηα 

ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο, όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

Από ηα ζέκαηα πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, θαζνξίδνπκε ηα 

ζέκαηα εθείλα πνπ ήηαλ εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηόδνπ θαη σο εθ ηνύηνπ απνηεινύλ ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ειέγρνπ.  

 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

1. Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε 

απηή, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4336/2015 (κέξνο Β), 

ζεκεηώλνπκε όηη: 

α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43ββ ηνπ 

θ.λ. 2190/1920.  

β) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί  ζύκθσλα 

κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηώζεηο γ’ θαη 

δ’) ηνπ άξζξνπ 43ββ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017. 

γ) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία  «ΑΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ 

ΑΔΒΔ»  θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ”. 

2. πκπιεξσκαηηθή Έθζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ζ γλώκε καο επί ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπήο κε ηε πκπιεξσκαηηθή 

Έθζεζή καο πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 11 ηνπ 

θαλνληζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014. 

3. Παξνρή Με Διεγθηηθώλ Τπεξεζηώλ 

Γελ παξείρακε ζηελ Δηαηξεία κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ απαγνξεύνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 

ηνπ θαλνληζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 ή ινηπέο επηηξεπόκελεο κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο.  
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4. Γηνξηζκόο Διεγθηή 

Γηνξηζηήθακε γηα πξώηε θνξά σο Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ από 30/06/2009 

απόθαζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ. Έθηνηε ν δηνξηζκόο καο έρεη 

αδηαιείπησο αλαλεσζεί γηα κηα ζπλνιηθή πεξίνδν 8 εηώλ κε βάζε ηηο θαη’ έηνο ιακβαλόκελεο 

απνθάζεηο ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζήο ησλ. 

         Αζήλα,  30  Απξηιίνπ  2018 

 

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο A.E. 

Μέινο ηεο Crowe Horwath International        Γεκήηξηνο Β. Λακπξηλόο 

Φσθ. Νέγξε 3, 11 257 Αζήλα      Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

Α.Μ. ΟΔΛ 125                             Α.Μ. ΟΔΛ 13741 
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ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

         ( ΓΠΥΑ) 
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Σημ 31.12.2017 31.12.2016

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 5 21.162.219 21.590.560

Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6 0 0

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 7 2.713.623 3.523.515

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 9.618 15.274

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 23.885.460 25.129.350

Απνζέκαηα 9 10.068.267 9.438.331

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 10 20.684.179 20.001.358

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11 45.506 196.654

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 12 5.236 3.962

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 13 3.552.737 3.968.673

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 34.355.925 33.608.977

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 58.241.385 58.738.327

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 14 8.914.223 8.914.223

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 14 4.433.426 4.433.426

Απνζεκαηηθά 15 978.423 938.423

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 5.025.444 5.111.091

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ εηαηξείαο (α) 19.351.515 19.397.162

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 16 1.071.294 10.742.588

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 17 375.805 373.729

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 7 1.421.876 1.376.636

Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 18 0 130.000

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 19 2.175.140 2.236.044

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 5.044.115 14.858.997

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 20 5.093.119 4.920.003

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο 21 326.005 129.817

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 16 15.093.819 17.807.394

Βξαρππξφζεζκν κέξνο νκνινγηαθψλ θαη εληφθσλ δαλείσλ 16 12.273.657 150.000

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 22 1.059.154 1.474.953

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 33.845.755 24.482.167

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 38.889.870 39.341.164

 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β) 58.241.385 58.738.327

Η Δηαηξία

ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξψ)
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Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

εκ

01.01 - 

31.12.2017

01.01 - 

31.12.2016

Πσιήζεηο 43.301.436 37.545.176

Κφζηνο πσιήζεσλ 23 -37.233.298 -31.778.473

Μηθηά θέξδε 6.068.138 5.766.703

Αιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 26 574.656 446.129

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 24 -1.995.154 -2.066.302

Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 25 -1.239.614 -1.088.193

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 27 -289.527 -205.215

Κέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 3.118.499 2.853.122

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 28 7.262 9.456

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 28 -1.888.354 -1.655.599

Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 28 1.275 1.386

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 1.238.682 1.208.365

Μείνλ θφξνο Δηζνδήκαηνο 29 1.037.016 546.493

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 201.666 661.872

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -35.070 16.446

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) 166.596 678.317

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) 30 0,0078 0,0320

Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €) 31 0,0050 0,0100

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 3.575.379 3.320.633

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξψ)

Η Δηαηξία
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην
Τπέξ Σν Άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
ύλνιν

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 8.914.223 4.433.426 874.688 63.735 4.432.774 18.718.845 

Μεηαβνιέο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 01/01 - 31/12/2016

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 678.317 678.317 

Τπόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 8.914.223 4.433.426 874.688 63.735 5.111.091 19.397.162 

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 8.914.223 4.433.426 874.688 63.735 5.111.091 19.397.162 

Μεηαβνιέο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 01/01 - 31/12/2017

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ απφ δηαλνκή 40.000 (40.000)

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (212.243) (212.243)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 166.596 166.596 

Τπόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 8.914.223 4.433.426 914.688 63.735 5.025.444 19.351.515 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξψ)

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

Η Δηαηξία
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Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ 
`

01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) 1.238.682 1.208.365

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 456.880 467.511

Πξνβιέςεηο 40.504 179.055

Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -151 -10.501

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.888.354 1.655.599

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -629.936 -871

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -851.256 -4.219.198

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) -201.842 1.901.896

Μείνλ :

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.816.529 -1.712.791

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) 124.705 -530.934

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -28.539 -8.205

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0 10.000

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 151 501

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) -28.388 2.296

 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 3.000.000 0

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -3.300.000 -350.000

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -212.253 0

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) -512.253 -350.000

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) 

+ (β) + (γ) -415.936 -878.638

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 3.968.673 4.847.312

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 3.552.737 3.968.673

Η Δηαηξία

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξψ)
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Η εηαηξία Αδειθνί Υ. Κνξδέιινπ Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνηερληθή Δηαηξία Δηδψλ 

ηδήξνπ θαη Υάιπβα (εθεμήο «Δηαηξία») κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Αθνί Υ. Κνξδέιινπ 

Α.Δ.Β.Δ.» ηδξχζεθε ην 1984 έρεη ηελ έδξα  ηεο ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο, νδφο Λνχηζαο & 

Πεινπνλλήζνπ θαη ην θχξην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο είλαη ε εκπνξία  ζηδήξνπ θαη ράιπβα. 

Η ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν είλαη http://www.kordelos.gr  

 

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 

2017 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ηελ 30ε Απξηιίνπ 2018.  

 

2. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξία. 

 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Οη  παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ Α.Δ.Β.Δ. πνπ 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017, έρνπλ ζπληαρζεί απφ 

ηελ Γηνίθεζε κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο ζεκείσζεο 4, ηελ αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαζψο θαη ηηο Γηεξκελείεο ηνπο, πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (IFRIC) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ  

εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο 

ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31
ε
  Γεθεκβξίνπ 2016. 

  
Η ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ.  

 

Οξηζκέλα ζπγθξηηηθά θνλδχιηα αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα 

ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Σπρφλ δηαθνξέο ζε πνζά ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη 

αληίζηνηρα πνζά ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 

2.1.1 Υξήζε εθηηκήζεσλ 

 

Η θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηελ ρξήζε 

αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε 

γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηηο 

ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο (ζεκείσζε 4). 

http://www.kordelos.gr/
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2.1.2 Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο 

 

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2017 ή κεηαγελέζηεξα. Η επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2017 

 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηζείζεο δεκηέο” 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Η ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 

2017. Η ηξνπνπνίεζε  δελ αλακέλεηαη λα έρεη   επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο   εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

ΓΛΠ 7  Καηαζηάζεηο ηακηαθώλ ξνώλ (Σξνπνπνίεζε) “Γλσζηνπνηήζεηο”  

Η ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα 

απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα 

αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηακεηαθέο ξνέο θαη 

κεηαβνιέο κε ηακεηαθήο θχζεο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017. 

Η ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο   εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 
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Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ 

εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία   

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

ηηο 24 Ινπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. Σν πξφηππν ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9.Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ην ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε  ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Η Δηαηξεία  

βξίζθεηαη   ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9, θαζψο  ε εθαξκνγή ηνπ 

ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζην κέιινλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο  θαηαζηάζεηο. 

 Σν ΓΠΥΑ 9  εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 

2016. 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο» 

ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» 

απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ θαη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11 

επηεκβξίνπ ηνπ 2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018. 

Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο  ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 

15, ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη ΜΔΓ 31. 

Σν λέν πξφηππν θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), ψζηε λα 

βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ . Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή απφ ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο 

γλσζηνπνηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 

θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Σν ΓΠΥΑ 15 πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2016. 
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Η Δηαηξεία  βξίζθεηαη  ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 15, θαζψο  ε 

εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζην κέιινλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο  θαηαζηάζεηο. 

 

Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά 

παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία 

ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή ηνλ 

εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Η 

ηξνπνπνίεζε δελ  αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή  επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο   εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη 

γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2017. 

 

ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 κε ην ΓΠΥΑ 4».  

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 επηεκβξίνπ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 4 ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΠΥΑ 9), πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ 

απφ ην ζπκβνχιην  ΓΠΥΑ 4. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη  

αλαβνιή. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα: 

• δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο  πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα 

αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα (ή ηηο 

ηπρφλ απνθιίζεηο) πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη   φηαλ ην ΓΠΥΑ 9 εθαξκφδεηαη πξηλ ηελ έθδνζε 

ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

• παξέρεη  ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε 

ηηο αζθάιεηεο, κηα πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ΓΠΥΑ 9 κέρξη ην 

2021. Οη νληφηεηεο νη νπνίεο ζα αλαβάινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9, ζα ζπλερίζνπλ λα 

εθαξκφδνπλ ην ππάξρνλ πξφηππν ΓΛΠ 39 γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 3
ε
 Ννεκβξίνπ 2017. 

ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο»  

ηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2016 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. 

θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ 

ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ 

κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη   πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 
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ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην 

ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο 

κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2019 θαη πηνζεηήζεθε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2017. 

 

Πξόηππα θαη Σξνπνπνηήζεηο Πξόηππσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.: 

 

ΓΠΥΑ 17 «Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα»  

ηηο 18 Μαΐνπ 2017 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 17, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν 

πξφηππν ΓΠΥΑ 4.  

To ΓΠΥΑ 17 ζεζπίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ θαηαρψξηζε, απνηίκεζε, παξνπζίαζε θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πεξηζζφηεξν 

νκνηφκνξθεο πξνζέγγηζεο απνηίκεζεο θαη παξνπζίαζεο γηα φια ηα αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα.  

Σν ΓΠΥΑ 17 απαηηεί ε απνηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ λα κελ δηελεξγείηαη ζην 

ηζηνξηθφ θφζηνο αιιά ζηελ ηξέρνπζα αμία κε ηξφπν ζπλεπή θαη κε ηε ρξήζε: 

 ακεξφιεπησλ αλακελφκελσλ ζηαζκηζκέλσλ εθηηκήζεσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ κε βάζε επηθαηξνπνηεκέλεο παξαδνρέο,  

 πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηακεηαθψλ 

ξνψλ ησλ ζπκβάζεσλ θαη  

 εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ έθδνζε ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ. 

 

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2021 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ (Σξνπνπνίεζε) 

“Σαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από 

ηελ αμία ησλ κεηνρώλ”  

Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ 

δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ή ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. 

Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία 

παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ’ νινθιήξνπ ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα 
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πνζφ πξνο θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηήζιες Βεληιώζεις ζηα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 

Γεθεκβξίνπ 2016,  έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο   εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

Η ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη  ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Π.Υ.Α.» πνπ 

πξνβιέπνληαλ απφ ην Πξνζάξηεκα Δ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη 

πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο. 

Γ.Π.Υ.Α. 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο:Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνύ 

ηνπ πξνηύπνπ. 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη 

νξηζκέλεο απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο , ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο  πνπ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί σο δηαθξαηνχκελεο πξνο πψιεζε, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2017. Ωο θαηερφκελα γηα πψιεζε, σο 

θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 «Με 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο». 

ΓΛΠ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθώλ αθηλήησλ 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 

δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα, φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Μηα 

αιιαγή ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη, εάλ ην αθίλεην πιεξνί ή παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Μηα αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

αθηλήηνπ απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε κηαο αιιαγήο ζηε ρξήζε.  

Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο» 

Η Γηεξκελεία 22 δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ είζπξαμε ή ηελ πιεξσκή πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε 

λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα κε λνκηζκαηηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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πιεξσκή ή ηελ είζπξαμε πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίζεη ην 

ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έμνδν ή έζνδν. χκθσλα κε ηε δηεξκελεία, ε εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, είλαη ε 

εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ κε λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ 

πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο 

θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε. 

Η δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 23 Γηεξκελεία «Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό ζεκάησλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο» 

Η Γηεξκελεία 23 έρεη εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθή 

δεκία), ηηο θνξνινγηθέο βάζεηο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ηηο 

αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φηαλ 

ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο νξζφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ρεηξηζκψλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 

12. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη: 

• εάλ νη θνξνινγηθέο ρεηξηζκνί πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπιινγηθά ή εμαηνκηθεπκέλα θαη ππφ 

ηελ παξαδνρή φηη νη έιεγρνη ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνληαο πιήξε 

γλψζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ: 

 • ε πηζαλφηεηα λα γίλεη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο 

(θνξνινγηθήο δεκίαο), ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ 

δεκηψλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ πηζηψζεσλ θφξνπ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο Αξρέο θαη  

 • ε επαλαμηνιφγεζε ησλ θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ εάλ αιιάμνπλ ηα γεγνλφηα θαη νη 

πεξηζηάζεηο 

Η δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύθινο 2015-2017 

Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2015-2017, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ηνλ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017,  έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο   εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

ΓΛΠ 12 Φόξνη Δηζνδήκαηνο 

Σν πκβνχιην ηξνπνπνηψληαο ην ΓΛΠ 12 δηεπθξίληζε φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα 

θαηαρσξίδεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ 
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ζηα απνηειέζκαηα, ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην πνχ 

ε νληφηεηα θαηαρψξηζε ηελ αξρηθή ζπλαιιαγή απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα δηαλεκφκελα 

θέξδε θαη ελ ζπλερεία ην κέξηζκα.  

ΓΛΠ 23 Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη εάλ ν δαλεηζκφο πνπ ιήθζεθε εηδηθά γηα ηελ απφθηεζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  παξακείλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

έρεη θαηαζηεί έηνηκν γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ή πψιεζε ηνπ, ηφηε ην ππφινηπν ηνπ 

δαλεηζκνχ απηνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα θεθάιαηα ηνπ γεληθνχ δαλεηζκνχ 

θαηά  ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

ΓΠΥΑ 9  (Σξνπνπνίεζε) « Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - Υαξαθηεξηζηηθά πξνπιεξσκήο 

κε αξλεηηθή απνδεκίσζε» 

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2017 ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 9 ψζηε 

λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ραξαθηεξηζηηθά 

πξνπιεξσκήο ηα νπνία επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ απφ έλα αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζε κηα 

ζχκβαζε είηε λα εμνθιήζεη είηε λα εηζπξάμεη απνδεκίσζε γηα ηνλ πξφσξν ηεξκαηηζκφ ηεο 

ζχκβαζεο, λα κπνξνχλ λα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η ηξνπνπνίεζε δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη   επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο   εθηφο 

αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

2.2 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

 

ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε Δηαηξία εμέηαζε ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 8 

«Λεηηνπξγηθνί Σνκείο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01.01.2009 θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηέο δελ ζπληξέρνπλ. πγθεθξηκέλα δελ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Πξνηχπνπ, ζηηο νπνίεο 

πξνβιέπεηαη φηη ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ηνπ νπνίνπ ηα 

ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ «Δπηθεθαιήο Λήςεο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ» πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην απηήο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

ζε απηφλ θαη λα εθηηκεζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

ρσξηζηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο.   

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο δηελεξγνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα (99 %) θαη 

είλαη νκνγελνπνηεκέλεο δηφηη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά πξντφληα ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζεσξνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη σο έλαο ηνκέαο. Σν ζχλνιν ζρεδφλ (99,9%) ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ αθνξά ρνλδξηθέο πσιήζεηο. Δπίζεο δελ ππάξρεη επνρηθφηεηα ζηα είδε πνπ 

εκπνξεχεηαη ε Δηαηξία. 
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2.3 Δλζώκαηα πάγηα 

 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο 

θηήζεψο ηνπο ή ηνπ ηεθκαξηνχ θφζηνπο πνπ ηνπο απνδφζεθε ζην παξειζφλ (πξηλ ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2004 - εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΛΠ) κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Οη αμίεο 

απηέο απεηθνλίδνληαη κεησκέλεο θαηά (α) ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη (β) ηελ ηπρφλ 

απαμίσζε ησλ παγίσλ. Η Δηαηξία πξνέβε ζηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ γεπέδσλ 

θαη θηηξίσλ θαηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2004 θαη νη εχινγεο αμίεο πνπ πξνέθπςαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηεθκαξηό θόζηνο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ. Η 

ππεξαμία πνπ πξνέθπςε αχμεζε ηελ Καζαξή Θέζε ηεο Δηαηξίαο. Οη δαπάλεο πνπ 

δηελεξγνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζεκαληηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παγίσλ 

θεθαιαηνπνηνχληαη. Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηδηφξζσζεο θιπ. ησλ 

παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν ηεο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

 

Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν 

απφζβεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ.  Οη εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη. Η εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο εμήο: 

 

 

Δίδνο Παγίνπ Δθηηκώκελε Γηάξθεηα Ωθέιηκεο Εσήο 

Βηνκεραληθά Κηίξηα 32 έσο 40 έηε 

Λνηπά Κηίξηα 40 έηε 

Μεραλήκαηα θαη Λνηπφο εμνπιηζκφο 10 έσο 20 έηε 

Μεηαθνξηθά Μέζα  5 έσο 10 έηε 

Έπηπια θαη Λνηπφο Δμνπιηζκφο 3 έσο 5 έηε 

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε 

επαλεμέηαζε εάλ ρξεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

 

Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη 

θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. 

 

2.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία εκθαλίδνληαη ζηε ηηκή 

θηήζεψο ηνπο, κεησκέλα θαηά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη, αλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο, θαηά ην πνζφ ηεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

Οη απνζβέζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηβαξχλνπλ ην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπο. Η εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα : 1 έηνο 
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2.5 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη επίζεο φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ 

φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα 

απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

 

2.6 Απνκείσζε αμίαο δηαζεζίκσλ γηα πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

Σα δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμίαο ηνπο. 

Πξαγκαηνπνηεζέληα θαη εμ απνηηκήζεσλ θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιή 

ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο «ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ 

απνηειεζκάησλ» θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν πνπ αλαθχπηνπλ. 

 

2.7 Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, 

κεησκέλε θαηά ην θφζηνο δηάζεζεο  ησλ απνζεκάησλ. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο 

απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ.  Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο ησλ 

απνζεκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ηα απνζέκαηα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ησλ κεραλεκάησλ, πνπ 

αγνξάδνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο αγνξάο ηνπ κεραλήκαηνο, ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο αμίαο ηνπ κεραλήκαηνο θαη απνζβέλνληαη  καδί κε ην κεράλεκα, ελψ νη αληηθαηαζηάζεηο 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ εμνδνπνηνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο αγνξάο ηνπο. ε 

αληίζεζε, ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηα αληαιιαθηηθά γεληθήο 

ρξήζεσο πεξηιακβάλνληαη ζηα απνζέκαηα θαη εμνδνπνηνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο αλάισζεο 

ηνπο. 

 

 

2.8 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  

 

Οη απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία, αθαηξνχκελσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο 

(επηζθάιεηεο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε Δηαηξία δελ είλαη 

ζε ζέζε λα εηζπξάμεη ηα πνζά πνπ νθείινληαη. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο  

θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

2.9 Γηαζέζηκα 

 

Σα δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ηζνδχλακα ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, φπσο είλαη νη 

θαηαζέζεηο φςεσο θαη νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρείαο δηάξθεηαο.  

 

2.10 πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα 

  

Οη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη εθθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ 
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εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο, πνπ 

είλαη εθθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.  

 

2.11 Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο. Άκεζα έμνδα γηα ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο 

θεθαιαίνπ  ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο ή ηεο Γηαθνξάο ππέξ ην άξηην.  

 

2.12 Γαλεηζκόο 

 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο  κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

2.13 Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη 

λα ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ 

έθηαζε θαηά ηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.  

 

2.14 Φνξνινγία 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο, ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο 

θαζψο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα επηπιένλ θφξνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη ππνινγηζηεί επί ησλ 

θεξδψλ ηεο Δηαηξίαο θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο αλακνξθψζεηο πνπ απαηηνχλ νη θνξνινγηθνί 

λφκνη θαη κε βάζεη ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (29%). 

 

2.15 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

 

(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο. 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο 

έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. 

Η ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγνδνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία, γηα ηελ 

κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, 

πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν 

δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν 

ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. Σν 

ρξεζηκνπνηνχκελν επηηφθην πξνεμφθιεζεο είλαη ίζν κε ηελ απφδνζε, θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ, ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 

  ειίδα 60 απφ 82 

2.16 Πξνβιέςεηο  

 

Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε , σο 

απνηέιεζκα παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. 

 

2.17 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 

θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο , εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Η αλαγλψξηζε ησλ 

εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

(α) Πσιήζεηο αγαζψλ 

Σα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη, φηαλ νη βαζηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε, πνπ 

δηαζπλδένληαη κε ηελ ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ, έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή. Σα έζνδα 

δελ αλαγλσξίδνληαη, εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα, φζνλ αθνξά ηελ αλάθηεζε ηνπ 

νθεηιφκελνπ ηηκήκαηνο ή ηελ ελδερφκελε επηζηξνθή ησλ αγαζψλ. 

 

(β) Παξνρή ππεξεζηψλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε 

βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

(γ) Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπο, δειαδή 

φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην φξγαλν πνπ είλαη θαηά λφκν αξκφδην λα ηα ρνξεγεί. 

 

2.18 Μηζζώζεηο 

 

Μηζζψζεηο ελζψκαησλ παγίσλ φπνπ ε Δηαηξία έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο ζηε 

ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ηεο 

παξνχζεο αμίαο ησλ ειαρίζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε 

θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ 

ζηελ αλεμφθιεηε ππνρξέσζε. Η ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, πεξηιακβάλεηαη ζηηο άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Οη 

ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην 

ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε θάζε εκεξνκελία Ιζνινγηζκνχ. Σα ελζψκαηα πάγηα πνπ 

απνθηψληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, απνζβέλνληαη ζηελ κηθξφηεξε πεξίνδν φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ σθέιηκε δσή θαη ην ρξφλν ηεο κίζζσζεο. ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

ηα κηζζψκαηα θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν ζηελ 

βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ. 
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2.19 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 

Η δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε φηαλ 

ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

2.20 Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο 

 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απνηεινχλ ππνζηήξημε κε ηε κνξθή κεηαβίβαζεο νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί 

κε ηνπο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρνξήγεζε. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη σο αλαβαιιφκελν εηζφδεκα θαη θαηαρσξνχληαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δπηρνξεγήζεηο ζπλαθείο κε 

έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηηο ρξήζεηο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηηο 

αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκςεθηζηνχλ. 

 

2.21 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

 

Πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα ππάξρεη 

εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή 

ηεο αλάπηπμε. Η δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα ίδηα θεθάιαηα ηα νπνία θαη εθιακβάλεη ζην 

ζχλνιφ ηνπο  ψζηε ε ζρέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα μέλα θεθάιαηα, λα δηακνξθψλεηαη πεξίπνπ 

ζην 2. 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, Κ.Ν. 2190/1920, επηβάιινληαη 

πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

 

Η απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ 

δηαλνκή ηνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα 

απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Νφκν. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ 

ηνπ κεηνρηθνχ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ γεληθή ζπλέιεπζε, 

κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο 

εηαηξίαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

 

Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, θαηαζηεί θαηψηεξν απφ ην 1/10 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε γεληθή ζπλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε Δηαηξία 

κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ. 

 

Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ 

ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο 

δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα εηο 

λένλ. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ 

θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Η θαηαβνιή εηήζηνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% 

ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ 
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θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Απηφ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί 

απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ 

πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ 

κεηνρψλ  πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Σέινο, κε πιεηνςεθία 

ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

 

Η Δηαηξία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 

λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

 

3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ. 

 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

(α) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Η εηαηξία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη πσιήζεηο γίλνληαη 

θπξίσο ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ είηε ηνηο κεηξεηνίο είηε κε ηελ ιήςε 

κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ. Λφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο πνπ παξνπζηάδεη ε 

πειαηεηαθή βάζε ηεο εηαηξίαο δελ πθίζηαηαη θίλδπλνη εμάξηεζεο απφ κεξίδα πειαηψλ ηεο 

θαζψο θαλέλαο πειάηεο ηεο δελ απνξξνθά πάλσ απφ ην 5% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. Η 

έθζεζε ζην πηζησηηθφ θίλδπλν αλαιχεηαη ζηελ ζεκείσζε 10. 

 

(β) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Αλάιπζε ηεο ιεθηφηεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ παξέρεηαη ζηελ ζεκείσζε 16. 

 

 

(γ) Κίλδπλνο επηηνθίσλ 

ην πιαίζην ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ, πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο είλαη 

ε δηαηήξεζε ησλ δαλεηαθψλ ηεο ππνινίπσλ ζε ρακειά επίπεδα κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε 

γξακκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη απξφζθνπηα ε αλάπηπμε ηεο Δηαηξίαο. 

Σελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2017, νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη ζηελ 

ζεκείσζε 16. 

 

δ) Κίλδπλνο αγνξάο ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο δηεμάγνληαη θπξίσο ζε Δπξψ. Μέξνο ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ 

ηεο Δηαηξίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε Γνιάξην Ακεξηθήο, ε άκεζε πιεξσκή ησλ νπνίσλ 

κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

 

 

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
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Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο πξνβαίλεη ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ νη νπνίεο εμ νξηζκνχ, ζπάληα ζα ηαπηηζηνχλ απφιπηα κε 

ηα αληίζηνηρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα.  Οη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα, ε εμέιημε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 31.12.2017, αθνξνχλ θπξίσο πξνβιέςεηο γηα 

ελδερφκελνπο θφξνπο, πξνβιέςεηο απνκείσζεο απνζεκάησλ θαη απαηηήζεσλ θαζψο θαη 

εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ, αιιά θαη γεγνλφησλ, 

ζπλζεθψλ ή θηλδχλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πηζαλφηεηα αλαηξνπήο ηνπ 

ππάξρνληνο πιαηζίνπ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Μέρξη ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο, ε δηνίθεζε ελεξγψληαο δπλακηθά θαηνξζψλεη θαη βξίζθεη 

θαζεκεξηλά ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηηο επηπηψζεηο ζηα 

απνηειέζκαηα θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο, απφ ηελ δπζκελή δηακνξθσζείζα 

θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. 

 

 

5. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 

 

Οικόπεδα 

 Κηίπια & 

Κηιπιακέρ 

εγκ/ζειρ

Μησ/κόρ 

εξοπλιζμόρ

Μεηαθοπικά 

μέζα

Έπιπλα και 

Λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ

Ακιν/ζειρ 

ςπό 

εκηέλεζη ύνολο

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 9.837.859 12.105.156 5.499.683 777.735 1.040.661 88.089 29.349.183

Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο (1.916.540) (3.691.281) (718.663) (972.834) - (7.299.317)

Λογιζηική αξία ηην 1 Ιανοςαπίος 2016 9.837.859 10.188.616 1.808.402 59.072 67.827 88.089 22.049.866

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 9.837.859 12.105.463 5.501.613 726.794 1.042.854 91.864 29.306.447

Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο (2.132.637) (3.918.919) (673.396) (990.935) - (7.715.887)

Λογιζηική αξία ηην 31 Γεκεμβπίος 2016 9.837.859 9.972.826 1.582.694 53.398 51.919 91.864 21.590.560

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 9.837.859 12.105.463 5.502.063 726.794 1.061.424 101.383 29.334.986

Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο (2.344.413) (4.147.039) (674.930) (1.006.384) - (8.172.767)

Λογιζηική αξία ηην 31η Γεκεμβπίος 2017 9.837.859 9.761.051 1.355.024 51.863 55.040 101.383 21.162.219

Οικόπεδα 

 Κηίπια & 

Κηιπιακέρ 

εγκ/ζειρ

Μησ/κόρ 

εξοπλιζμόρ

Μεηαθοπικά 

μέζα

Έπιπλα και 

Λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ

Ακιν/ζειρ 

ςπό 

εκηέλεζη ύνολο

Λογιζηική αξία ηην 1 Ιανοςαπίος 2016 9.837.859 10.188.616 1.808.402 59.072 67.827 88.089 22.049.866

Πξνζζήθεο - 308 1.930 (0) 2.193 3.775 8.205

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο - - - (50.941) - 0 (50.941)

Απνζβέζεηο - (216.097) (227.638) (5.674) (18.101) - (467.511)

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ - - - 50.941- - - 50.941

Λογιζηική αξία ηην 31 Γεκεμβπίος 2016 9.837.859 9.972.826 1.582.694 53.398 51.919 91.864 21.590.560

Πξνζζήθεο - 0 450 0 18.570 9.519 28.539

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο - - 0 0 - - 0

Απνζβέζεηο - (211.776) (228.120) (1.535) (15.449) - (456.880)

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ - - 0 0 - - 0

Λογιζηική αξία ηην 31η Γεκεμβπίος 2017 9.837.859 9.761.051 1.355.024 51.863 55.040 101.383 21.162.219

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

 
 

ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ε εηαηξία θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 28,6 ρηι. επξψ γηα ηελ 

αγνξά ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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6. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Λογιζμικά ύνολο

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 518.204 518.204

Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο (518.204) (518.204)

Λογιζηική αξία ηην 1 Ιανοςαπίος 2016 0 0

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 518.204 518.204

Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο (518.204) (518.204)

Λογιζηική αξία ηην 31 Γεκεμβπίος 2016 0 0

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία 518.204 518.204

Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο (518.204) (518.204)

Λογιζηική αξία ηην 31η Γεκεμβπίος 2017 0 0

Λογιζμικά ύνολο

Λογιζηική αξία ηην 1 Ιανοςαπίος 2016 0 0

Πξνζζήθεο 0 0

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο - 0

Απνζβέζεηο 0 0

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ - 0

Λογιζηική αξία ηην 31 Γεκεμβπίος 2016 0 0

Πξνζζήθεο - 0

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο - 0

Απνζβέζεηο - 0

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ - 0

Λογιζηική αξία ηην 31η Γεκεμβπίος 2017 0 0

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

 
 

ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ε εηαηξία δελ επέλδπζε ζε αγνξά λέσλ ινγηζκηθψλ. 

 

7. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο 

πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο: 

 

Απαίηηζη  Τποσπέυζη Απαίηηζη  Τποσπέυζη

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο - Απια ζηνηρεία 689.786 1.184.352 690.197 1.156.774 

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 108.984 0 108.382 0 

Από πξόβιεςε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 840.701 0 840.701 0 

Aπαηηήζεηο θόξσλ 1.074.153 0 1.884.236 0 

Λνηπέο κεηαβνιέο 0 237.524 0 219.862 

ύνολο 2.713.623 1.421.876 3.523.515 1.376.636 

31/12/2017 31/12/2016

Δηαιπία

 
 

 

Ο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ε Δηαηξία ζηα έηε 2017 θαη 2016 

είλαη ίζνο κε 29%.  

 

Ο ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη 

ρψξα φηαλ ππάξρεη, απφ πιεπξάο Δηαηξίαο, εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη 

φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 
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Οη «απαηηήζεηο θφξσλ» αμίαο  € 1.074.153 ζα ζπκςεθηζηνχλ κε αλακελφκελα ζηελ ρξήζε 

2018 θαη επφκελα, θνξνινγηθά θέξδε. Η παξέιεπζε ηεο πεληαεηίαο πξνο ζπκςεθηζκφ ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ κε  θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλακελφκελσλ 

θεξδψλ, αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

ΥΡΗΗ
Δηήζηα αλαβαιιόκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε ζε €

Δηνο παξέιεπζεο 5εηίαο 

γηα ζπκςεθηζκό (ρξήζε)

2013 575.195 2018

2014 205.710 2019

2015 293.248 2020

ΤΝΟΛΑ 1.074.153

31.12.2017

 
 

 

8. Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξίαο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

31/12/2017 31/12/2016

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 9.618 15.274 

ύνολο λοιπών μη κςκλ/νηυν 

πεπιοςζιακών ζηοισείυν
9.618 15.274 

Δηαιπία

 

Πξφθεηηαη γηα απαηηήζεηο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο 

ρξήζεο.  

 

 

9. Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα ηνπ ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

31/12/2017 31/12/2016

Δκπνξεύκαηα 7.600.972 7.911.332 

Πξντόληα έηνηκα & εκηηειε 753.925 581.636 

Πξώηεο & βνεζεηηθέο ύιεο 38.942 49.137 

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ 1.674.429 896.226 

ύνολο 10.068.267 9.438.331 

Δηαιπία

 
 

Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο Δηαηξίαο εμεηάδεηαη ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη ε αξλεηηθή δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα σο 

θφζηνο πσιεζέλησλ. 
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10. Απαηηήζεηο από πειάηεο 

 

Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

31/12/2017 31/12/2016

Απαηηήζεηο θαηά πειάησλ (αλνηθηά ππόινηπα) 12.541.402 13.677.829 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 0 0 

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνι.) 11.321.745 9.222.497 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (3.178.969) (2.898.969)

Καθαπέρ Δμποπικέρ Απαιηήζειρ 20.684.179 20.001.358 

Δηαιπία

 
 

Η θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο» έρεη σο εμήο: 

 

31/12/2017 31/12/2016

Τπόλοιπο έναπξηρ σπήζηρ 2.898.969 2.748.969 

Γηαγξαθή απαηηήζεσλ 0 0 

Πξνβιέςεηο λέσλ επηζθαιεηώλ 280.000 150.000 

Τπόλοιπο ηέλοςρ σπήζηρ 3.178.969 2.898.969

Δηαιπία

 
 

Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 

απαηηήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο, έλαληη ησλ 

ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ αλακέλεηαη εχινγα ε 

είζπξαμε ηνπο. Οη απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε κηθξφηεξε ηνπ έηνπο, έλαληη 

ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε ζε 

βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ δελ είλαη ζεκαληηθέο. 

 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ ζπκπίπηνπλ πεξίπνπ κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο. Οκνίσο ε 

κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε εγγπήζεηο θαη 

πηζησηηθέο εληζρχζεηο, ηαπηίδεηαη κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ. 

Οη ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ηεο 31.12.2017 θαη ηεο 

31.12.2016, είλαη νη εμήο: 

 

Πεπίοδοι είζππαξηρ απαιηήζευν 31/12/2017 31/12/2016

Δληόο ηξηώλ κελώλ (1 - 90 εκέξεο) 15.703.488 13.960.753 

Δληόο έμη κελώλ (91 - 180 εκέξεο) 1.823.925 1.820.160 

Δληόο έηνπο (181 - 365 εκέξεο) 938.155 1.563.983 

Μεγαιύηεξεο ηνπ ελόο έηνπο 5.397.578 5.555.430 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (3.178.969) (2.898.969)

Καθαπέρ Δμποπικέρ Απαιηήζειρ 20.684.178 20.001.358 

Δηαιπία
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11. Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

31/12/2017 31/12/2016

Διιεληθό Γεκόζην 98 53.338

Λνγαξηαζκνί πξνο απόδνζε 13.946 106.014

Χξεκαηηθέο δηεπθνιύλζεηο πξνζσπηθνύ 13.955 16.759

Δμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 17.507 20.542

Δζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0 0

ύνολο 45.506 196.654

Δηαιπία

 

 

 

12. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

01/01 - 

31/12/2017

01/01 - 

31/12/2016

Τπόλοιπο ανοίγμαηορ 3.962 2.575

Πποζθήκερ 0 0

Πωλήζειρ 0 0

Κέπδη/(ζημιέρ) από αποηίμηζη εύλογηρ αξίαρ 1.275 1.386

Τπόλοιπο κλειζίμαηορ 5.236 3.962

31/12/2017 31/12/2016

Μεηοσέρ ειζηγμένερ ζηο σπημαηιζηήπιο ΧΑΑ 5.236 3.962

5.236 3.962

Δηαιπία

 
 

 

 

13. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

31/12/2017 31/12/2016

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 15.780 50.289

Γηαζέζηκα ζε ηξαπεδηθή ζπξίδα 742.395 580.000

Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 2.794.563 3.338.384

ύνολο 3.552.737 3.968.673

Δηαιπία
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14. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη θεθάιαην ππέξ ην άξηην 

 
Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Κνηλέο 

κεηνρέο

Δθδνζέλ 

θεθάιαην

Τπέξ ην 

άξηην

Ιδηεο 

κεηνρέο
ύλνιν

1η Ιανουαρίου 2016 21.224.340 21.224.340 8.914.223 4.433.426 0 13.347.649

31η Δεκεμβρίου 2016 21.224.340 21.224.340 8.914.223 4.433.426 0 13.347.649

31η Δεκεμβρίου 2017 21.224.340 21.224.340 8.914.223 4.433.426 0 13.347.649  
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 21.224.340 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε 

δηθαίσκα ςήθνπ, δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην Υ.Α.Α., νλνκαζηηθήο αμίαο 0,42 επξψ ε θάζε κία. 

Σν χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 8.914.223 επξψ. Σν ππέξ ην 

άξηην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 4.433.426 επξψ θαη πξνέθπςε απφ ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ έλαληη κεηξεηψλ ζε αμία κεγαιχηεξε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο. 

 

ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο δελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ 

ίδηα. 

 

 

15. Απνζεκαηηθά 

 

Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Σακηικό 

αποθεμαηικό

Αθοπολόγηηα 

αποθεμαηικά ύνολο

Τπόλοιπο ζηιρ 1η Ιανοςαπίος 2016 874.688 63.735 938.423

Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 0 0

Τπόλοιπο ζηιρ 31η Γεκεμβπίος 2016 874.688 63.735 938.423

Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 40.000 0 40.000

Τπόλοιπο ζηιρ 31η Γεκεμβπίος 2017 914.688 63.735 978.423

Δηαιπία

 
 

 

16. Γαλεηζκόο 

 

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξίαο είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ.  Σα πνζά , πνπ είλαη απνπιεξσηέα εληφο 

ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκα ελψ 

ηα πνζά, πνπ είλαη απνπιεξσηέα ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ραξαθηεξίδνληαη σο 

καθξνπξφζεζκα . Σα δάλεηα ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31.12.2017 αλαιχνληαη σο εμήο : 
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31/12/2017 31/12/2016

Κνηλά νκνινγηαθά δάλεηα 1.071.294 10.742.588

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα 0 0

Βξαρππξόζεζκν κέξνο νκνινγηαθώλ δαλείσλ 9.671.294 150.000

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 2.602.363 0

Βξαρππξόζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα 15.093.819 17.807.394

ύνολο δανείυν 28.438.770 28.699.983

Δηαιπία

 
 

Αλάιπζε Οκνινγηαθώλ δαλείσλ 

Α) ηηο 6-8-2007  Κνηλφ Οκνινγηαθφ Γάλεην πνζνχ 4.040.000 € άλεπ εκπξάγκαηεο 

εμαζθάιηζεο κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο δηάξθεηαο 10 εηψλ.  

Β) ηηο 6-8-2007  Κνηλφ Οκνινγηαθφ Γάλεην πνζνχ 5.960.000 € άλεπ εκπξάγκαηεο 

εμαζθάιηζεο κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο δηάξθεηαο 10 εηψλ. 

Γ) ηηο 9-6-2011  Κνηλφ Οκνινγηαθφ Γάλεην πνζνχ 12.600.000 € άλεπ εκπξάγκαηεο 

εμαζθάιηζεο κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο θαη πνζνχ 1.400.000 € άλεπ εκπξάγκαηεο 

εμαζθάιηζεο κε ηελ Δ.Σ.Δ Κχπξνπ € δηάξθεηαο 7 εηψλ. 

 

Σν κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο ηελ 31.12.2017 ήηαλ 4,60%. 

 

Οη ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο εμφθιεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 31.12.2017 θαη ηεο 

31.12.2016 ηεο εηαηξίαο, έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Πεπίοδοι εξόθληζηρ δανειακών 

ςποσπεώζευν 31/12/2017 31/12/2016

Δληόο κελόο 26.296.182 17.657.394

Μεηαμύ δύν (2) θαη ηξηώλ (3)  κελώλ 535.647 0

Μεηαμύ ηεζζάξσλ (4) θαη δώδεθα (12) κελώλ 535.647 300.000

Δληόο δύν (2) θαη πέληε (5) εηώλ 1.071.294 10.742.588

Πάλσ από πέληε (5) έηε 0 0

ύνολα 28.438.770 28.699.983

Δηαιπία

 
 

 

Ο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31.12.2017 ήηαλ 27.367 ρηι. Δπξψ, 

έλαληη 17.957 ρηι. Δπξψ ζηηο 31.12.2016.  

Έσο ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκα νκνινγηαθά 

δάλεηα αμίαο € 7,1 εθ. επξψ, γηα ηα 6,6εθ. επξψ εθ ησλ νπνίσλ, ε Δηαηξεία έρεη ιάβεη 

επηζηνιή παξάηαζεο ελφο έηνπο απφ ηε ζπλεξγαδφκελε Σξάπεδα. 
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Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

ηελ θαιχηεξε δηεπζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ηελ παξάηαζε ηεο 

απνπιεξσκήο απφ ηελ ρξήζε 2018 ζηηο ρξήζεηο 2019-2022. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηελ Δηαηξεία ζε Σξάπεδα ζρεηηθφ business plan. 

εκεηψλεηαη δε, φηη ε Δηαηξεία δε ρξεηάζηεθε λα   παξάζρεη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδεο 

εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο,, γηα θαλέλα εθ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ δαλείσλ ηεο.  

 

 

 

 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 

 

ηεξηδφκελε ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ζηελ εκπεηξία ηεο ε δηνίθεζε πηζηεχεη φηη κηα 

παξάιιειε κεηαθίλεζε ησλ επηηνθίσλ ζε Δπξψ θαηά + 100 κνλάδεο βάζεο (αχμεζε / 

κείσζε), ζε ζρέζε κε ηα ηξέρνληα επηηφθηα ζην ηέινο ησλ ρξήζεσλ 2017 θαη 2016, θξίλεηαη 

σο πηζαλή. Αλ ζπλέβαηλε απηή ε κεηαβνιή, ε επίδξαζε ηεο ζηα θαζαξά κεηά απφ θφξνπο 

θέξδε ησλ ρξήζεσλ 2017 θαη 2016 θαη θαηά επέθηαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζα είρε σο εμήο : 

 

31/12/2017 31/12/2016

Δπηβάξπλζε από κείσζε - αύμεζε επηηνθίσλ -284.388 -287.000

Αλαινγώλ θόξνο εηζνδήκαηνο 82.472 83.230

Καθαπά επίδπαζη -201.915 -203.770

Δηαιπία

 
 

 

 

17. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ 

 

Η ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα ηελ κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ 

αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, επηκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε 

ην αλακελφκελν δηθαίσκα θάζε εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο. 

 

Με βάζε ην λέν IAS 19 ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ 01.01.2013, ην ζχλνιν ηεο αλαινγηζηηθήο 

δεκίαο/ θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζε μερσξηζηφ 

ινγαξηαζκφ ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε άκεζν επεξεαζκφ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 
Πίλαθαο Θλεζηκόηεηαο:  Ο Διιεληθφο Πίλαθαο Θλεζηκφηεηαο 1990 γηα άλδξεο 

θαη γπλαίθεο (Τπ. Απ. Κ3-3974/99). 

 

Κηλεηηθόηεηα Πξνζσπηθνύ:  Οκάδα Ηιηθηψλ  Οηθεηνζειήο   Απφιπζε 

Απνρψξεζε 

Έσο 45 εηψλ        3%        1% 

46– 55         1%        1% 

56 θαη άλσ        0%        0% 
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ηνπο αλαινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο έγηλε ε ππφζεζε φηη νη εξγαδφκελνη πνπ ζα 

παξακείλνπλ ζηελ εηαηξεία κέρξη ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, ζα εηζπξάμνπλ ην 40% (ή 

50% γηα φπνηνλ δελ έρεη επηθνπξηθή αζθάιηζε) ηεο παξνρήο κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ εθάζηνηε 

θχξην αζθαιηζηηθφ θνξέα εθφζνλ απνθχγνπλ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο. ε πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη ην 100% ηεο παξνρήο ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2112/1920 

ζπκπεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο κεηαηξνπέο ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ απαηηνχλην απφ ηελ 

έγθξηζε ηνπ Μεζνπξνζέζκνπ (Ν.4093/2012).    
 

Ζκεξνκίζζην Αλεηδίθεπηνπ Δξγάηε : Σν εκεξνκίζζην αλεηδίθεπηνπ εξγάηε επί ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδεηαη ην άλσ φξην ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ είλαη € 

26,18 πνπ ζπλεπάγεηαη άλσ φξην ηαθηηθψλ απνδνρψλ € 

6.283,20.   

 

Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή :  Σν άλσ φξην ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ γηα ηνπο ππαιιήινπο 

εμαξηάηαη απφ ην εκεξνκίζζην αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ην νπνίν 

αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ην Γ.Σ.Κ.. Ωο πνζνζηφ 

κεηαβνιήο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε ζεσξήζεθε 2% εηεζίσο. 

 

Αύμεζε απνδνρώλ : Μέζε εηήζηα αχμεζε   2% απφ ην 2018 θαη κεηά.  

 

Παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαδνρή ηνπ Πξνεμνθιεηηθνύ Δπηηνθίνπ: 
 

Σν ΓΛΠ 19 ζπληζηά σο πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηελ απφδνζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ρακεινχ 

ξίζθνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη βάζνο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ηελ απφδνζε θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο, κε δηάξθεηα αλάινγε ηεο αλακελφκελεο 

κέιινπζαο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Μεηά ηελ δηεχξπλζε ηεο δηαθνξάο ηεο απφδνζεο κεηαμχ Διιεληθψλ θαη Δπξσπατθψλ 

νκνιφγσλ, πνπ έιαβε ρψξα ηδίσο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2009, ε εθαξκνγή ηεο 

ίδηαο δηαδηθαζίαο ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ δξακαηηθή κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ απνζεκάησλ 

θαη ηελ επαθφινπζε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπο. Γηα ηελ απνθπγή 

ηέηνησλ έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα καο 

κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, απνθαζίζηεθε ν έιεγρνο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ θαηά ηελ 

31.12.2017 λα δηελεξγεζεί κε πνζνζηφ πξνεμφθιεζεο 2% δεδνκέλεο θαη ηεο κείσζεο ησλ 

επηηνθίσλ ζην ζχλνιν ηεο Δπξσδψλεο.  

 

 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 19 νη ινγηζηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ν2112/20 γηα ηελ 

Δηαηξεία γηα ηελ ρξήζε 2017, είλαη σο αθνινχζσο: 

 

 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκό είλαη ηα παξαθάησ: 

   Παξνχζα αμία ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 375.805 

 

373.729 

Δχινγε αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο   

 

  

Καζαξή Τπνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ ηζνινγηζκό 375.805 

 

373.729 

    Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ είλαη ηα παξαθάησ: 

    Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 21.964 

 

24.651 
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Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 7.298 

 

7.021 

Κφζηνο πξνυπεξεζίαο 

   ύλνιν πεξηιακβαλνκέλν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 29.262 

 

31.672 

    Μεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ ηζνινγηζκό 

   
    Καζαξή ππνρξέσζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 373.729 

 

366.451 

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε -76.580 

 

-1.231 

χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηνλ ινγ/ζκν απνηειεζκάησλ 29.262 

 

31.672 

πλνιηθφ πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καζαξή ζέζε 49.394 

 

-23.163 

Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο 375.805 

 

373.729 

    Μεηαβνιή ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο 

   
    Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 373.729 

 

366.451 

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 21.964 

 

24.651 

Κφζηνο ηφθνπ 7.298 

 

7.021 

Παξνρέο πιεξσζείζεο -76.580 

 

-1.231 

Κφζηνο πξνππεξεζίαο θαηά ηελ πεξίνδν 0 

 

0 

Αλαινγηζηηθή δεκηά / (θέξδνο) απφ κεηαβνιή νηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ 0 

 

-6.049 

Αλαινγηζηηθή δεκηά / (θέξδνο) απφ απνθιίζεηο παξαδνρψλ θαη εκπεηξίαο 49.394 

 

-17.114 

Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 375.805 

 

373.729 

    Πεξίνδνο 31/12/2017 

 

31/12/2016 

Πξνζαξκνγέο ζηηο ππνρξεψζεηο απφ κεηαβνιή νηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ 0 

 

-6.049 

Δκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο ζηηο ππνρξεψζεηο 49.394 

 

-17.114 

πλνιηθό πνζό πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε 49.394 

 

-23.163 

Μείνλ: Αλαινγνύλ αλαβαιιόκελνο θόξνο 14.324 

 

-6.717 

Καζαξό πνζό πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε 35.070 

 

-16.446 

 

 

 

18. Μαθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο 

 
Η Δηαιπία

Τπόλοιπο πποβλέτευν θόπυν θοπολογικών ελέγσυν 31.12.2016 130.000

Καηαινγηζζέληεο θόξνη θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0

Πξνβιέςεηο θόξσλ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ρξήζεο 0

Γηαγξαθή πξνβιέςεσλ -130.000

Τπόλοιπο πποβλέτευν θόπυν θοπολογικών ελέγσυν 31.12.2017 0  
 

ηε ρξήζε 2017 δηαγξάθεθαλ νη ζρεκαηηζκέλεο ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2009 θαη 2010, δηφηη  ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ  

αξ.97 παξ.2 Ν.4446/2016, έρνπλ παξαγξαθεί θνξνινγηθά νη ελ ιφγσ ρξήζεηο.   

Η εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ Νφκηκν Διεγθηή  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994 γηα ηηο ρξήζεηο 2011 – 2013 θαη ηνπ άξζξνπ 65
α
 ηνπ 

Ν.4174/2013 γηα ηηο ρξήζεηο 2014 έσο θαη 2016. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεσο 2017, 

ν νπνίνο δηελεξγείηαη κε βάζε ην αξ. 65
Α
 Ν.4174/2013 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.4410/3.8.2016 θαη κε βάζε ηελ ΠΟΛ.1067/2018, βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε έθζεζε 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 30
εο

 Ινπλίνπ 2018. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
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θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, εθηηκνχκε φηη απηέο 

δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

19. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

 

31/12/2017 31/12/2016

Δζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 2.175.140 2.236.044

2.175.140 2.236.044

Δηαιπία

 
 

 

Η θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «εζφδσλ επνκέλσλ ρξήζεσλ» είλαη ε εμήο: 

 

Αλαγλσξηζκέλεο 

Δπηρνξεγήζεηο 

ρξήζεο

Απνζβέζεηο 

Δπηρνξεγήζεσλ 

(κεηαθνξά ζηα 

απνηειέζκαηα)

Δίζπξαμε 

Δπηρνξεγήζεσλ

Απαίηεζε 

(πξνθαηαβνιή) 

Δπηρνξήγεζεο

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 3.030.000 733.052 3.030.000 0 

Μεηαβνιέο  01/01 - 31/12/2017 0 60.904 0 0 

Τπόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 3.030.000 793.956 3.030.000 0 
 

 

 

Σα θνλδχιηα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2016, αλακνξθψζεθαλ γηα λα 

θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο παξνχζεο ρξήζεο. 

 

 

20. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Η αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Δηαηξίαο έρεη σο εμήο: 

 

31/12/2017 31/12/2016

Πξνκεζεπηέο 400.484 864.891

Υπνζρεηηθέο επηζηνιέο πιεξσηέεο 4.178.172 3.434.365

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 514.463 620.747

ύνολο 5.093.119 4.920.003

Δηαιπία

 
 

 

 

21. Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 

Η αλάιπζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο: 
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31/12/2017 31/12/2016

Φόξνο εηζνδήκαηνο 0 0

Υπνρξέσζεηο από θόξνπο ηέιε 326.005 129.817

ύνολο 326.005 129.817

Δηαιπία

 
 

 

 

22. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

H αλάιπζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο: 

 

31/12/2017 31/12/2016

Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 565.176 1.067.513

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 1.632 1.642

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 99.793 97.632

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 69.687 16.935

Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 250.338 220.819

Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγ/ζκνη 11.623 9.508

Δζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 60.904 60.904

1.059.154 1.474.953

Δηαιπία

 
 

Σα θνλδχιηα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2016, αλακνξθψζεθαλ γηα λα 

θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο παξνχζεο ρξήζεο. 
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23. Κόζηνο Πσιήζεσλ 

 

Σν θφζηνο πσιήζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

01/01 - 31/12/2017 01/01 - 31/12/2016

Κόζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηδόκελν σο έμνδν 36.593.923 31.144.815

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 262.818 240.847

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 0 0

Παξνρέο ηξίησλ 49.153 55.822

Φόξνη ηέιε 19.846 19.681

Γηάθνξα έμνδα 2.391 2.666

Απνζβέζεηο παγίσλ 307.936 315.305

Ιδηνπαξαγσγή (2.770) (664)

37.233.298 31.778.473

Δηαιπία

 
 

 

 24. Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο 

 

Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

01/01 - 31/12/2017 01/01 - 31/12/2016

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 1.203.629 1.207.123

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 9.176 10.814

Παξνρέο ηξίησλ 235.459 254.301

Φόξνη ηέιε 10.277 10.563

Γηάθνξα έμνδα 412.403 456.028

Απνζβέζεηο παγίσλ 124.210 127.473

1.995.154 2.066.302

Δηαιπία
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25. Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο 

 

Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

01/01 - 31/12/2017 01/01 - 31/12/2016

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 727.414 529.538

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 377.473 419.522

Παξνρέο ηξίησλ 64.178 61.571

Φόξνη ηέιε 5.781 11.446

Γηάθνξα έμνδα 40.034 41.382

Απνζβέζεηο παγίσλ 24.734 24.734

1.239.614 1.088.193

Δηαιπία

 
 

 

26. Άιια Λεηηνπξγηθά έζνδα 

 

Σα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 έρνπλ σο εμήο: 

 

01/01 - 31/12/2017 01/01 - 31/12/2016

Δζνδα απνζηνιήο αγαζώλ 320.530 327.500

Δθηαθηα έζνδα από δηαγξαθή πξνβιέςεσλ 130.000 0

Αλαγλσξηζκέλεο Δπηρνξεγήζεηο ρξήζεο 60.904 60.904

Λνηπά Λεηηνπξγηθά έζνδα 63.222 57.725

574.656 446.129

Δηαιπία

 

 

 

27. Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

 

Σα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 έρνπλ σο εμήο: 

01/01 - 31/12/2017 01/01 - 31/12/2016

Δθηαθηα έμνδα 9.527 54.920

Πξνβιέςεηο ρξήζεο 280.000 150.000

Δμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0 295

289.527 205.215

Δηαιπία
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28. Υξεκαηννηθνλνκηθά θόζηνο (θαζαξό) 

 

 

01/01 - 31/12/2017 01/01 - 31/12/2016

Έσοδα / Κέπδη από:

-Τόκοι πελαηών 7.110 8.955

-Διαθεζίμων Ππορ πώληζη Επενδύζεων 151 501

7.262 9.456

Έξοδα τόκων από:

 -Τπαπεζικά δάνεια και ζςναθή έξοδα 1.888.354 1.655.599

1.888.354 1.655.599

- Διαθοπέρ αποηίμηζηρ λοιπών πεπιοςζιακών

ζηοισείων ζε εύλογη αξία 1.275 1.386

Χπηματοοικονομικό κόστορ 1.879.817 1.644.757

Εταιπία

 
 

 

 

29. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο κε βάζεη ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 

29%, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, αλαιχεηαη σο εμήο: 

01/01 - 

31/12/2017

01/01 - 

31/12/2016

Φόξνο Χξήζεο 373.053 320.747

Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό 

θόζηνο θόξνη 167.559 165.870

Πξνβιέςεηο & δηαθνξέο θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0 0

Αλαβαιιόκελνο θόξνο 496.403 59.877

Γηαθνξά θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ζηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ αλαβαιιόκελνπ θόξνπ 0 0

ύνολο θοπολογικήρ επιβάπςνζηρ 1.037.016 546.493

Δηαιπία

 
 

 

30. Κέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή 

 

Σα βαζηθά θέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο / (δεκηάο) 

κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 
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01/01 - 

31/12/2017

01/01 - 

31/12/2016

Κέξδε /(Εεκηέο)  πνπ αλαινγνύλ ζηνπο

κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο 166.596 678.317

Σηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκόο κεηνρώλ 21.224.340 21.224.340

Βαζηθά θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή (ζε €) 0,0078 0,0320

Δηαιπία

 
 

31. Μεξίζκαηα 

 

Η Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Ινπιίνπ 

2017 ελέθξηλε ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2016 επξψ 212.243 ήηνη 

κέξηζκα αλά κεηνρή 0,0100 επξψ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηελ δηαλνκή 

κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2017 επξψ 106.122 ήηνη κέξηζκα αλά 

κεηνρή 0,0050 επξψ. Δπί ηνπ κεξίζκαηνο ζα παξαθξαηεζεί θφξνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ  

ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ζπληειεζηή 15%. Δηζη ην θαζαξφ ζπλνιηθφ κέξηζκα πνπ 

ζα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο ζα αλέιζεη ζε επξψ 90.203. ήηνη 0,0042 επξψ 

αλά κεηνρή. 

  

 

32. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

 

Η Δηαηξία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια 

ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο.  Η ζπλνιηθή αμία ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηεο Δηαηξείαο πξνο ηηο Σξάπεδεο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ, 

αλέξρνληαη ηελ 31.12.2017 ζε € 5.031.207. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 

επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Γελ αλακέλνληαη πξφζζεηεο πιεξσκέο, κεηά 

ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

33. Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε. 

 

Δπί ησλ παγίσλ θαη αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 

 

34. Γεζκεύζεηο 

 

Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο 

Γεδνκέλνπ φηη ηα βαζηθά επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Δηαηξίαο έρνπλ νινθιεξσζεί, δελ ππάξρνπλ 

θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαη δελ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ.  

 

35. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο (31.12.2017) 

ήηαλ γηα ηελ Δηαηξία 80 άηνκα. ην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

(31.12.2016) ήηαλ 79. 
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36. πλδεδεκέλα Μέξε 

 

Οη παξαθάησ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη 

απφ ην ΓΛΠ 24, ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαζψο θαη ηα 

ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

 

  
31/12/2017 

 

31/12/2016 

Έζνδα 

 

0 

 

0 

Έμνδα  

 

0 

 

0 

Απαηηήζεηο   

 

0 

 

0 

Τπνρξεψζεηο   

 

0 

 

0 

πλαιιαγέο θαη Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ 

ηειερψλ θαη Μειψλ ηεο Γηνίθεζεο  

 

625.414 

 

537.069 

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη Μέιε ηεο Γηνίθεζεο 

 

6.231 

 

6.281 

Τπνρξεψζεηο ζε Γ/ληηθά ηειέρε θαη 

Μέιε ηεο Γηνίθεζεο 

 

 0 

 

0 

 

 

 

37. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην άιιν γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή 

δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξίαο απφ ηηο 31/12/2017 κέρξη θαη ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξνχζεο ρξήζεο. 

 

 

 

Μάλδξα Αηηηθήο, 30 Απξηιίνπ 2018 

 

 

      Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..            ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ..       Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

      ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ          ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

            ΤΜΒΟΤΛΟ     

                 

     ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΔΛΔΝΖ              ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ       ΡΗΕΑΚΖ ΑΘΑΝ. 

          ΑΓΣ  ΑΔ-522111         ΑΓΣ ΑΚ-021143               ΑΓΣ ΑΒ – 509652 
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ΑΓΔΛΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΙΓΗΡΟΤ & ΥΑΛΤΒΟ
ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 83213102000

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 4918/01/Β/86/4916

ΔΓΡΑ : ΛΟΤΣΑ & ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ , 19 600 ΜΑΝΓΡΑ ΑΣΣΙΚΗ

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017

(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ λ.2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία:

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ :

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ : Διέλε Κνξδέιινπ: Πξόεδξνο & Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο

Δθηειεζηηθό Μέινο, ηαύξνο Αλησλόπνπινο : Με

Δθηειεζηηθό Μέινο, Αγγειηθή Κνξδέιινπ: Δθηειεζηηθό

Μέινο, Αξγύξηνο Κπιηάδεο: Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό

Μέινο, Αηκίιηνο Αξρνληνύιεο: Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό

Μέινο, Νηθόιανο Πεηξίδεο : Με Δθηειεζηηθό Μέινο

(Μέζνδνο πκπιήξσζεο Καηάζηαζεο Σακηαθψλ Ρνψλ : Έκκεζε Μέζνδνο)

01.01 - 

31.12.2017

01.01 - 

31.12.2016

01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κχθινο εξγαζηψλ 43.301.436 37.545.176 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) 1.238.682 1.208.365

Μηθηά θέξδε 6.068.138 5.766.703 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

3.118.499 2.853.122

Απνζβέζεηο 456.880 467.511

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ 1.238.682 1.208.365 Πξνβιέςεηο 40.504 179.055

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 201.666 661.872 Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -151 -10.501

 - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 201.666 661.872 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.888.354 1.655.599

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) -35.070 16.446 Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -629.936 -871

166.596 678.317 Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -851.256 -4.219.198

 - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 166.596 678.317 (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) -201.842 1.901.896

Μείνλ:

0,0078 0,0320 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.816.529 -1.712.791

Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε επξψ) 0,0050 0,0100 Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) 124.705 -530.934

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

3.575.379 3.320.633 Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -28.539 -8.205

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0 10.000

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 151 501

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) -28.388 2.296

31.12.2017 31.12.2016 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

19.397.162 18.718.845 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 3.000.000 0

166.596 678.317

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -3.300.000 -350.000

19.563.759 19.397.162 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -212.253 0

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα

-212.243 0
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) -512.253 -350.000

19.351.515 19.397.162

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) -415.936 -878.638

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 3.968.673 4.847.312

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 3.552.737 3.968.673

1) Δρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2016.

2) Σα θνλδύιηα ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Ηζνινγηζκνύ "Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο" θαη

"Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο" ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2016, αλακνξθώζεθαλ γηα λα θαηαζηνύλ

νκνεηδή θαη ζπγθξίζεκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο παξνύζαο ρξήζεο 2017.

3) Δπί ησλ παγίσλ θαη αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο  δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 31.12.2017 31.12.2016

4) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

νξγάλσλ πνπ  λα έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 21.162.219 21.590.560

ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ινηπά γεγνλόηα γηα ηα νπνία λα ζπληξέρεη ιόγνο Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.723.241 3.538.789

ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ. Απνζέκαηα 10.068.267 9.438.331

5) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηελ Δηαηξεία θαηά ηελ 31.12.2017 αλέξρεηαη ζε 80 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 20.684.179 20.001.358

άηνκα θαη ζε 79 άηνκα θαηά ηελ 31.12.2016 Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 50.742 200.615

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
3.552.737 3.968.673

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 58.241.385 58.738.327

α) Δζνδα 0 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

β) Δμνδα 0 Μεηνρηθφ Κεθάιαην 8.914.223 8.914.223

γ) Απαηηήζεηο 0 Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 10.437.292 10.482.940

δ) Τπνρξεώζεηο 0 χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ (α) 19.351.515 19.397.162

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 625

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 6 Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 1.071.294 10.742.588

δ) Τπνρξεώζεηο ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0 Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.972.821 4.116.409

7) ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο δελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 27.367.476 17.957.394

από ηελ ίδηα. Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.478.278 6.524.773

8) Οη επελδύζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 01.01 - 31.12.2017 αλήιζαλ ζε 29 ρηι. €. χλνιν ππνρξεψζεσλ (β) 38.889.870 39.341.164

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (α) + (β) 58.241.385 58.738.327

ΜΑΝΓΡΑ ΑΣΣΗΚΖ, 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2018

        Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΡΗΕΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΓΣ ΑΔ-522111 ΑΓΣ ΑΒ-509652

Αξ. Αδ. ΟΔΔ 22289 Α' Σάμεσο

& Δθηειεζηηθό Μέινο, Μαξγαξίηα Κνξδέιινπ : Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηώλ :                         Με ζύκθσλε γλώκε.

Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ.

http://www.kordelos.gr

θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην :           30 Απξηιίνπ 2018

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ

1.3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)

πνζά εθθξαζκέλα ζε  Δπξψ

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΑΦΟΗ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ". 

πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

1.4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ1.2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Νόκηκνο Διεγθηήο :                                                    Γεκήηξηνο Λακπξηλόο (Α.Μ..Ο.Δ.Λ.:13741)

Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ, Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

ΑΓΣ ΑΚ-021143

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξψ

Διεγθηηθή Δηαηξία :                                                     πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο Α.Δ.Ο.Δ.

6) Οη ζπλαιιαγέο ζηελ ρξήζε 01.01 - 31.12.2017 θαη ηα ππόινηπα ηελ 31.12.2017 κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο (πνζά ζε ρηι. Δπξώ):

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2017 θαη 01.01.2016 

αληίζηνηρα)

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξψ

ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ

πγθξεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (ζπλερηδφκελεο θαη 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο)

1.1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξψ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2017 θαη 31.12.2016 

αληίζηνηρα)

ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ..

 
 

 

 

 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 

  ειίδα 81 απφ 82 

Η εηαιπία ζύμθωνα με ηην Ιζσύοςζα νομοθεζία και ζηα πλαιζία πληποθόπηζηρ  ηος επενδςηικού κοινού, δημοζίεςζε

ζηο Ημεπήζιο Δεληίο Τιμών ηος Χπημαηιζηηπίος Αθηνών, καηά ηην διάπκεια ηηρ οικονομικήρ σπήζηρ 2017,

ηιρ κάηωθι πληποθοπίερ .

Οι καηωηέπω πληποθοπίερ είναι αναπηημένερ ζηο διαδικηςακό ηόπο ηηρ εηαιπίαρ http://www.kordelos.gr και ζηο 

site σπημαηηζηηπίος Αθηνών http://www.helex.gr

ΘΕΜΑ ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΗΜΕΡΟΜ

Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις

Ανακοίνωζη Οικονομικού Ημεπολογίος Χπήζηρ 2017 www.helex.gr/www.kordelos.gr 06/06/2017

Τποποποίηζη Οικονομικού Ημεπολογίος Χπήζηρ 2017 www.helex.gr/www.kordelos.gr 14/06/2017

Ανακοίνωζη για ηην πποαναγγελία Γενικήρ Σςνέλεςζηρ www.helex.gr/www.kordelos.gr 14/06/2017

Ανακοίνωζη για ηιρ αποθάζειρ ηηρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ www.helex.gr/www.kordelos.gr 07/07/2017

Αποκοπή δικαιώμαηορ μεπίζμαηορ-Πληπωμή μεπίζμαηορ σπήζηρ 2016 www.helex.gr/www.kordelos.gr 11/07/2017

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων

Εηήζιορ Ιζολογιζμόρ,2016, Μηηπική Σηοισεία & Πληποθοπίερ www.helex.gr/www.kordelos.gr 28/04/2017

Εηήζιορ Ιζολογιζμόρ,2016, Μηηπική ,Οικονομική ΄Εκθεζη www.helex.gr/www.kordelos.gr 28/04/2017

Σηοισεία Οικονομικών Καηαζηάζεων πεπιόδος (01/01/-30/06/2017) www.helex.gr/www.kordelos.gr 29/09/2017

Εξαμηνιαία Οικονομική ΄Εκθεζη πεπιόδος (01/01/-30/06/2017) www.helex.gr/www.kordelos.gr 29/09/2017

Πληροφορίες τοσ ΄Αρθροσ 10 τοσ Νόμοσ 3401 ΣΗ ΧΡΗΗ  2017

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 

 

 

  ειίδα 82 απφ 82 

 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ε 

έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο <<ΑΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ Α.Δ.Β.Δ.>> 

είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο http:/www.kordelos.gr 

 

ηνλ ίδην δηαδπθηηαθφ ηφπν είλαη αλαξηεκέλεο θαη νη πεξηνδηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

εθζέζεηο ηεο εηαηξίαο. 

 

 

 

 

 

 


